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Foreløpige resultater!

- Byområdeutredning

- Langsiktige kapasitetsutfordringer i Oslo-området

- Personknutepunkter

- Godsknutepunkter

- Universell utforming
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Befolkningsutvikling i Framtidens byer
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Figur 4.2 Antall personbiler per 1 000 innbyggere over 18 år. Fremtidens byer. 2003, 2006 og 2009

Kilde; Samferdselsstatistikk/kjøretøyregisteret og befolkningsstatistikk, SSB

Bilholdet øker – Oslo unntak
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Antall personbiler og kjørelengde (km) for personbiler 

per 1 000 innbyggere over 18 år. Fremtidens byer. 2009
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Byene blir tettere, men en minkende andel av ny 

bebyggelse kommer innenfor tettstedsgrensen



22. nov 2010

Transportmiddel-

fordeling for 

bosatte i

Framtidens byer

RVU 2001 og 2005
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Nye rammer for transportpolitikk i by –

etter NTP 2010 -19 – mars 2009

1. Forvaltningsreformen – Fk har fått et større ansvar

2. Klimakur 2020 

3. Framtidens byer 2008 – 2014

4. Belønningsordningen er endret – mer penger, vekt på 

restriksjoner og 4-årige avtaler

5. KVU har fått større utbredelse

6. Ny plan- og bygningslov – bedre mulighet for 

konsistens nasjonal, regional, lokal politikk

7. Statlig planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging gitt (ca 230 kommuner har plan)



Vårt hovedbudskap

• St. meld. nr. 16 (2008-2009) har en god beskrivelse både 

av transportutfordringer og strategier. 

• Behov for en kursendring og raskere gjennomføringstakt 

• Forvaltningsreformen har gitt lokale myndigheter større 

ansvar, men fra byer og fylkeskommuner sies de ikke vil 

være i stand til å forbedre kollektivtransporttilbudet uten at 

staten bidrar. Behov 80 mrd.kr i de 4 største? 

• For å sikre raskere gjennomføring bør Staten bør gå inn 

med betydelige midler for å støtte  investeringer i 

kollektivtransport, og stimuleringsmidler for mer sykling



En helhetlig, men differensiert 

virkemiddelbruk er nødvendig

1 De fire største byområdene – køprising, den mest restriktive 

parkeringspolitikken. Forutsetter et godt sykkel- og 

kollektivtransporttilbud. Høykvalitets kollektivtilbud utvikles.

2 De mellomstore byområdene - helhetlig virkemiddelbruk, tiltak for 

å dempe personbiltrafikken - parkeringspolitikk. Gang-, sykkel og 

kollektivtilbud forbedres.

3 For mindre byer og tettsteder - ikke befolkningsgrunnlag for et 

kollektivtransportsystem som kan konkurrer med bilen. Sykling og 

gange er hovedalternativ til bilen.

Sykkelsatsing vil være nødvendig for alle byområdene.



Bystørrelse Statlige 

incentiver

Formelle rammer

Fire største 

byområder

Ny 

belønningsordning

3-4 mrd. kr per år, 

mest til de fire 

største

Bypakker med 

trafikantbetaling  

aktuelt (behandles i 

Stortinget) 
Mellomstore byer

ned til 30-40.000

innbyggere

Mindre byer og 

tettsteder over

5000 innbyggere

Stimuleringsmidler 

for sykkelsatsing

Utvalgte sykkelbyer 

bør prioriteres. Avtale 

mellom Fk, SVV og K 

om sykkelsatsing. 

11
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Bypakker kan bli en god ramme for felles 

innsats

1. Vedtak om å starte arbeide med bypakke

2.  KVU/KS1

3. Mål for pakken i tråd med nasjonale mål 

4. Vedtak om regional areal- og transportplan 

5. Porteføljestyring – bedre kollektiv- og sykkeltilbud først, 

deretter restriksjoner, mer vegkapasitet senere

6. Systemer for styring, oppfølging av mål, rapportering, 

faglig utredning mv

Bør formaliseres og forsterkes
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Andre anbefalinger:

• Prioritering i gater 1.gange, 2. sykkel/kollektiv 3. gods 

4.personbil

• Staten bør ta et større ansvar for kunnskapsformidling 

• Staten må ha en strammere styring på egne virksomheters 

lokalisering - (eks. sykehus, utdanningssteder, arbeidsplasser)  

• RPR for ATP bør revideres – legge mye mer vekt på 

kollektiv- og gs-vennlig utb.-mønster – andre arealinteresser 

bør vike – for eksempel jordvern arealeffektivt på sikt
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• Lovhjemmel for mobilitetsplaner i bedrifter –

kunnskapsformidling forsterkes

• JBV må ta et mer helhetlig ansvar for knutepunktene

• Mer styring av kjøpesentra - transportetatene må sterkere 

på banen ved i regional/kommunal planlegging

• Kjøp av lokal togtrafikk bør samordnes bedre med Fks 

kjøp

• For godstrafikk – FOU. døgnhvil, køprising, 

parkeringsrestriksjoner

Andre anbefalinger:



Hva tenkte de i 1960 om 

framtiden?
Massebilismen?

Kvinners 

yrkesdeltakelse?

Oljevirksomheten?

Globaliseringen?

Innvandringen?

Klimaspørsmålet?

Mobiltelefonen?

Pc og internett?

Hva vil dukke opp de neste 50 år?



Fire tilnærmingsmåter til 50 års 

perspektivet
1. Framskrive høy-middels-lav
Kan vi stole på fortiden?

4. Se på gode eksempler
Hva kan vi lære av andre?

2. Lytte til ekspertisen
Hva kan vi bruke? 

3. Scenario-metodikk
Hva kan skje? Få fram flere situasjoner

Nyskapende

Stat

Marked

Tradisjonell Nasjonal orientering

Internasjonal orienteringIndividualisme

Kollektivisme

Gustav
Nielsen

Karlsruhe: Trikker og kombibaner tvers gjennom byen med 
bedre punktlighet enn jernbanens stamlinjer – også i rush!

Foto: Gustav Nielsen



Samfunnsutvikling

• Norge ut av oljealderen

• Tjenesteyting og kultur vokser

• Rikere og eldre befolkning

• Økt urbanisering

• Individualisering + 
kvalitetskrav

• Arbeid og fritid smelter mer 
sammen

• Restriksjoner ift klima og 
energi?

Figur 4.8: Forbruk per person 1970 - 2008. 2000 priser. Kilde: SSBs forbruksundersøkelser 
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Grunnprognosen: Vekst 2014-2060

 

Transportvekst 2014 - 2060  (NTP Grunnprognose, SSBs MMMM alt)
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Øvrig Østland, ikke OA relatert

Akersh - Øvrig Østland

Oslo - Øvrig Østland

Oslo - Akershus

Internt Akershus

Internt Oslo Bilreiser

Alle reiser

Biltrafikken vokser videre, tar andeler fra kollektiv og gang/sykkel 



Asker

Sandvika

Lysaker

Oslo S

Ski 

Lillestrøm

Regionale 

knutepunkter

Alnabru

Bane med lokale (og 

regionale) knutepunkter

Bane med regionale 

knutepunkter

Nye godsbaner?

Møte med Ruter

Droppe små, lokale jernbanestasjoner og satse 
mer på trafikk mellom knutepunktene?

Problempunkter i Ruters nett:

• T-banetunnelen (ny tverrforbindelse?)

• Der hvor bussene vil bli stående i bilkøer.
Ring 1, Vålerengatunnelen, Ring 3 m.fl

• Busskapasitet i sentrumsgatene

?



Forlenge T-banene utover?
 

Asker

Sandvika

Lysaker Oslo S

Ski 

Lillestrøm

Lokal jernbane

Regional jernbane

Kolsås

Kjelsås
Vestli

T-bane (metro)

Kolbotn

Mulige gevinster:

1. Akershustrafikken betjenes bedre

2. Tidligere omstigninger kan redusere
reisetiden for noen

3. Tidligere omstigninger reduserer 
belastningen på ”navet”

4. Flere knutepunkter gir et mer robust 
transportsystem



Innspill til NTP planfase

1. Et transportsystem i takt med samfunnets behov
Løsninger må sjekkes mot framtidige behov. 

2. Forsér IC-utbyggingen
Vil kunne oppfylle krav motorvegnettet ikke vil oppfylle.
Tid-rom sammentrekning. Symbolverdi. Arealeffektivt. 
Miljøvennlig.

3. Identifisere regional knutepunkter
Samarbeid med regionale planmyndigheter. Avklare statens 
rolle. 

4. Økt oppmerksomhet på byene
Urbanisering. Økt trengsel. Arealbruk. Omdisponere vegareal 
fra bil til koll og g/s. 
Bedre kollektivtilbud. Kvalitet  i omgivelsene. Avklare statens 
rolle og bidrag.
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Knutepunkter – en nødvendig del av et 

godt kollektivtilbud

• Stor enighet om satsning på knutepunkter som strategi

• Store krav til kvalitet i knutepunktene 

• Dør-til-dør tilbud er unntaket, spesielt i by – bytte er viktig

• Behov for et bedre koordinert rutetilbud

• Bussen må binde sammen tilbudet 

• Fjernbussene må koordineres i regionale knutepunkter

Arbeidsgruppen utfordrer fylkeskommunene til sterkere 

styring 
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FUNN 3

Funn fra studietur til Malmö og Göteborg om knutepunkter:

• Samarbeidsavtaler mellom kommune, region og stat

• Sterkt faglig og økonomisk engasjement fra kommunene og 

regionene

• Det synes som det er en omforent strategi for utviklingen av 

infrastrukturen – noe som underletter både plan, gjennomføring og drift

• Svært offensiv satsning på ”bike and ride”

• Prosjekt ”Attraktiva stationer” - bredt samarbeid om mindre tiltak på 

stasjoner bla med kommunalt engasjement
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Knutepunkter som utgangspunkt for ATP

• Alt for stor vekst av bosatte og arbeidsplasser uten kollektivdekning – til 

tross for gode intensjoner i overordnede planer

• Det er behov for en langt mer offensiv holdning fremover

• Hvilke virkemidler skal brukes?

Statlig virkemidler:

Belønning?

Bruk av RPB?

Innsigelser?

Endret kommunestruktur?

Styrket regional planlegging?
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Knutepunkter som utgangspunkt for ATP

Jordvern kontra byutvikling er tema i Ås, drøye 20 minutter fra Oslos S. Kilde Ruter 
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Case-studie

I case-studie har vi drøftet organisatoriske 

hindringer for vellykket knutepunktsutvikling, 

og danne grunnlag for videreutvikling av 

rolleforståelse og ansvar i fht knutepunkter.

3 case, møter med aktuelle aktører lokalt:

• Skøyen

• Ski

• Værnes

Oppsummert i eget notat.
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Sterkere statlig engasjement i knutepunktene

Flere av aktørene i case-studien etterlyser statlig 

engasjement utover de statlige ansvarsområdene. 

Planmiljøene i statsetatene er store og kompetente, men 

har også stort potensiale for videreutvikling.

Når staten investerer store beløp i infrastruktur må en 

riktig arealbruk i og rundt knutepunktene sikres.
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Finansieringsutfordringer og muligheter

Krevende å finne finansieringsløsninger:

• lite handlingsrom for aktørene

• store utfordringer med å samordne i tid

Men spleislag med mange parter gir også engasjement 

og kollektivt ansvar for gjennomføring

Statsetatene bør i større grad kunne forplikte seg i fht 

finansiering av viktige knutepunkter.
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Kompetanseutvikling

Knutepunktsutvikling krever høy kompetanse:

• prosess- og prosjektledelse

• organisasjonsforståelse

• trafikk-kompetanse, også universell utforming

• byutvikling og stedskvalitet

Det anbefales at fylkeskommunene utfordres til å lage 

regionale læringsnettverk for erfaringsoverføring. 
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3 viktigste budskap fra arbeidsgruppen

Regionalt eierskap og styring

Felles ”masterplan”

Staten må bidra med 

kompetanse og finansiering
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Prosjekt: Effektive Godsknutepunkt
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Globale logistikktrender…

 Sentralisering av vare og tjenesteproduksjon

til enkelte regioner (Kina, Asia, Øst-Europa)

 Spesialisering av produksjon => større enheter,

distribusjon over lange avstander

 Økte servicekrav medfører økt frekvens,

mer transportarbeid og høyere trafikkintensitet

 Konsolidering av transport mot forsyningsnettverk,

produsenter og grossister samarbeider, cross-

docking i avsenderland/mellomlager

 Sentralisering av lager => økte transportkostnader

oppveies av redusert lagerkostnad
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Overført til norske 

forhold…

 Oslo-områdets rolle

stadig viktigere for

konsumvareimport

 Grossistlagre og 

samlastterminaler

samles på Østlandet

 Konsolidering blant 

transportører

Containere (i antall TEU) ved import og eksport i 2009, etter havn
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Knutepunktenes rolle er i 

endring…

 Fra å være rene omlastingspunkt 

til å være drivere for 

næringsutvikling

- men avhengig av volum

 Oslo og de store byene har

potensiale for utvikle nærings-

klynger rundt terminalen

 Samlokalisering av relaterte 

tjenester, etablering av Freight 

Villages

 NB. Avstand mellom jernbane-, 

samlast- og havneterminaler

Trafikk-
terminal

Distribusjons-
senter 

Logistikk-
senter 

Næringsklynge
for 

logistikk
og 

transport
(og andre
tjenester)

Arbeidsplasser, verdiskapning

Godsvolum
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Sterkere fagmyndighet…

 Ansvaret for oppfølging av 

nasjonale godsknutepunkt er 

fragmentert (stat, kommune, 

privat)

 For lite samordning, utydelig 

styring, uklar strategi

 Målsetting om effektivisering av  

godsknutepunkt og bedre 

transportmiddelfordeling oppnås 

best gjennom bedre samordning 

mellom fagmiljø, i form av en 

sterk felles fagmyndighet

 KVU’er må ses i sammenheng…
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Oslofjord-regionen…

 Er navet i det norske 

transportsystemet for 

stykkgods og enhetslaster

 Består av en rekke havner 

og godsterminaler med 

Alnabru som det sentrale 

knutepunktet

 En høy andel av gods til/fra 

Norge transporteres 

gjennom regionen når 

bulktransport ekskluderes

 Det etableres stadig nye 

engroslager og 

distribusjonssenter langs 

hovedtrafikkårene i regionen

Mange 
havner som 
betjener et
lokalt 
godsgrunnlag.

Relativt god
retnings-
balanse for
Oslofjorden
sett under ett.

94 % av alle
containere på 
bane i regionen 
behandles på
Alnabru.

Drammen er
senter for 
vognlast og bil-
logistikk. Eksport
med industritog
fra terminaler i 
Østfold.

Havn Baneterminal Flyplass Lokalisering engroshandel
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Prosjektgruppen har bestått av: Toril Presttun (SVV), Pia A Eide (JBV), Sabine Nicolaysen (KYV) og Thor Vartdal (KYV)

ntp.sekretariat@vegvesen.no

www.ntp.dep.no

Takk for oppmerksomheten!

Oppsummert…

 Areal er et knapphetsgode og planlegging er fragmentert -> samordnet arealplanlegging

 Kapitalbehov i knutepunkt -> statens medvirkning må avklares (havner – jernbaneterminaler)

 Framtidens utfordring er bedre samordning –> sterkere felles statlig fagmyndighet

 Veg og banetilknytning -> prioritere adkomst og fremkommelighet

 Oslofjord-regionen -> kapasitetsøkning Alnabru + langsiktig avlastingsstrategi

mailto:ntp.sekretariat@vegvesen.no
http://www.ntp.dep.no/
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A) Helhetlig satsning på hele 

reisekjeden

• Samarbeid mellom 

aktørene (Fylkeskommunene 

er en betydelig aktør)

• Etablere arena/nettverk

• Implementere uu i øvrig 

arbeid

• Utpeke 

samordningsprosjekter
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B) Utvikling av kompetanse

• Kompetansen må 

heves på alle nivåer

• Etter- og 

videreutdanning må 

tilbys alle

• Web-basert kurs

• FoU-prosjekter

• Erfaringsutveksling 

med andre
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C) Utbedring av eksisterende 

infrastruktur til universell 

utforming

• Graderingsskala for 

universell utforming

• Økonomisk kalkyle for 

kostnader

• Brukermedvirkning 

• Samarbeid

• Økonomiske 

virkemidler
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D) Opprettholde kvalitet;

Drift og vedlikehold

• Spesielt vinterdrift er 

en utfordring

• Etablere standarder 

som sikrer tilstrekkelig 

kvalitet

• Utvikle metoder

• Synliggjøre kostnader


