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Nasjonal transportplan;
Meld. St 26 (2012-2013)

9.5.5 Utvikling av knutepunkt:

• «Fylkeskommunene har ansvar for store deler av 

kollektivtransporttilbudet, og de har en viktig rolle 

i arealplanleggingen. De bør derfor ha et 

overordnet ansvar for å peke ut de viktigste 

stamrutene for kollektivtransport og de viktigste 

knutepunktene, mens kommunene bør legge til 

rette for hensiktsmessig arealutvikling, og særlig 

at det fortettes rundt kollektivknutepunktene.» 



9.5.5 Utvikling av knutepunkt - forts:

• «Knutepunktstrategier bør inngå i arbeidet med 

regionale planstrategier og planer. 

• Fylkeskommunene bør også ha et overordnet 

ansvar for rolleavklaring ved utviklingen av 

knutepunktene og tilliggende områder. I 

finansiering og utvikling av det enkelte 

knutepunkt vil den etablerte ansvarsdelingen 

mellom forvaltningsnivåene ligge til grunn.»



Østlandssamarbeidets 

arbeid med knutepunktsutvikling



Arbeidsgruppens mandat – jf. bestilling fra fagpolitisk utvalg:

1. Beskrivelse av de enkelte parters rolle og funksjon i 

knutepunktutvikling. 

2. Beskrivelse og diskusjon av fylkeskommunens rolle, 

ansvarsområder, «naturlige» hovedansvar / -aktører

3. Anbefaling om fylkeskommunens framtidige rolle og ansvar 

4. Forslag til en «modell» for knutepunktutvikling, hvor bl.a. partenes 

rolle beskrives, ansvar og prosesser, forslag til avtaler mv. 

5. Drift og vedlikehold av fellesfunksjoner og fellesarealer er 

erfaringsmessig et område med noen uklarheter. Det er derfor 

vesentlig at ansvar og finansiering for drift og vedlikehold blir avklart 

som en integrert del av utviklingsprosessen.



Østlandssamarbeidet

• 8 fylker samarbeider om bl.a. samferdselsspørsmål.

• Egen samferdselspakke – Østlandspaken – (infrastruktur) som 

innspill til Nasjonal Transportplan

• I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023 (Meld. St. 

26 (2012-2013) er fylkeskommunene gitt et overordnet ansvar for 

rolleavklaring ved utviklingen av knutepunkter for kollektivtrafikken 

og tilliggende områder.

• Østlandssamarbeidet har "tatt ballen"



Østlandssamarbeidet

Fagpolitisk utvalg vedtok den 24.1.2014:

• Sette i gang et utredningsarbeid. Etablere en arbeidsgruppe.

• Formålet er å følge opp fylkeskommunens ansvar for rolleavklaring 

og å bidra til en bedre struktur i arbeidet med utvikling av 

knutepunkter

• I diskusjonen om fylkeskommunenes rolle må arbeidsgruppa også 

vurdere ansvar og roller for øvrige parter.



Østlandssamarbeidet

Arbeidet gjennomføres i regi av en administrativ 

arbeidsgruppe hvor:
• Alle fylkeskommunene inviteres til å delta i arbeidsgruppa – med en 

representant fra fylkeskommunen og/eller en representant fra eget 

kollektivselskap. 

• Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB og ROM Eiendom deltar 

med 1-2 representanter hver.

• Kommunene involveres i sluttfasen

• Det er engasjert konsulent Ole Falk Fredriksen, Civitas

• Rapport med forslag skal leveres på nyåret, og behandles i 

Østlandssamarbeidets fagligpolitiske utvalg.



Østlandssamarbeidet
Svært mange har interesser og ansvar for 

knutepunktutviklingen:

• Kommunene (arealmyndighet, arealeier)

• Næringslivet

• Jernbaneverket

• NSB og Rom Eiendom

• Fylkeskommunene

• Vegeiere (Stat, fylkeskommune og kommune)

Fylkeskommunens interesser/ansvar er knyttet til:

• Vegeierinteressene

• Kollektivtransport tjenesten og

• Fylkeskommunens generelle utviklerrolle



Østlandssamarbeidet

• Definisjon:
– Knutepunkt = kollektivknutepunkt

– De fleste bussholdeplasser og mange av jernbanestasjonene kan 

ikke betraktes som et kollektivknutepunkt! 

– Kollektivknutepunkt skal være et sted der man kan bytte 

kollektivtransportmiddel. Et knutepunkt for kollektivtrafikken og 

dets kunder.

• Tog/buss

• Buss/buss

• Tog/tog

• Andre begrep som ofte nyttes om et 

kollektivknutepunkt:
– Terminal, busstasjon, skysstasjon, 



Østlandssamarbeidet



Østlandssamarbeidet

Kollektivknutepunktet kan/skal også inneholde:

• Innfartsparkering for bil

• Parkering for sykler

• Taxiholdeplass

• Venterom

• Service og handel

• Generell informasjon

• Informasjon om stedet/kommunen



Østlandssamarbeidet

Hvem skal ta ansvar for prosess/ initiativ?

• Utvikling/bygging av nye kollektivknutepunkter

• Utvikling/ forbedring av eksisterende 

kollektivknutepunkter.

• Når er det nærliggende at fylkeskommunen tar 

initiativ til utvikling av kollektivknutepunkt?

• Når er det nærliggende at fylkeskommune 

"pusher" andre til å ta initiativ?



Østlandssamarbeidet

Oppsummering:

• Alle er enige om kollektivknutepunktenes viktighet

• Det er mange aktører som har ansvar og interesser

• Det er mange hensyn som må tas

• Det er mange løsningsmuligheter – lokale varianter

• Hvem tar hatten?



Knutepunktutvikling 
ansvar og arbeidsoppgaver 

Knutepunkt 

buss/tog

Fylkes-

kommunen
Kommunen

Statens 

vegvesen

Jernbane-

verket
Rom/NSB Andre

Trafikale elementer

Spor og plattform PL, BYG, VD

Veg

(vegeier)

PL, BYG, VD PL, BYG, VD PL, BYG, VD

Gang/sykkel PL, BYG, VD PL, BYG, VD PL, BYG, VD

Busstopp

(Vegeier)

PL, BYG, VD PL, BYG, VD PL, BYG, VD

Innfartsparkering KAN KAN KAN HOVED KAN ?

Taxi-holdeplass KAN KAN KAN HOVED KAN ?

Service for reisende

Venterom

Leskur

For buss Hvis vegeier Hvis vegeier HOVED (tog) Operatør  

(Ekspressbuss)

Informasjon og 

billetter

For buss Info HOVED (tog) Operatør  

(Ekspressbuss)

Byutvikling

By og tettsted HOVED KAN

BYG



Knutepunktutvikling 
ansvar og arbeidsoppgaver 

Knutepunkt 

buss/buss

Fylkes-

kommunen Kommunen

Statens 

vegvesen Andre

Trafikale 

elementer

Veg

(Vegeier)

PL, BYG, VD PL, BYG, VD PL, BYG, VD

Gang/sykkel 

(Vegeier)

PL, BYG, VD PL, BYG, VD PL, BYG, VD

Busstopp

(Vegeier)

PL, BYG, VD PL, BYG, VD PL, BYG, VD

Service for 

reisende

Venterom

/Leskur

PL, BYG, VD Hvis vegeier Hvis vegeier

Informasjon PL, BYG, VD Operatør  

(Ekspress-

buss)

Byutvikling By- og tettsted HOVED Grunneiere



Rolleavklaring og innhold i 

kollektivknutepunkt og holdeplasser

Fylkesutvalget behandlet saken i møte 08.04.2014 sak 43/14 - vedtak:

Fylkesutvalget slutter seg til at rolleavklaring og innhold i kollektivknutepunkt og 

holdeplasser blir en sak for samferdselskomiteen med følgende mandat:

1. Beskrive og redegjøre de ulike partenes rolle i dagens kollektivknutepunkt.

2. Gjennomgå nettet i Oppland for knutepunkter og holdeplasser og lage 

forslag til en klassifisering med tilhørende spesifikasjoner av disse etter 

funksjon.

3. Foreslå retningslinjer/prinsipper for fylkeskommunens rolle som koordinator 

og deltaker i planlegging, bygging/utvikling og drift av knutepunkter og 

holdeplasser. Det vises til NTP 2014-23 og arbeidet om disse spørsmål som 

for tiden utredes av Østlandssamarbeidet.

4. Utforme prinsipper for rutebetjeningen av knutepunkter og holdeplasser.

5. Det tas sikte på å legge saken fram for fylkestinget i februar 2015.



• Statens vegvesen og fylkeskommunane 

har starta eit arbeid med å definere dei 

viktigaste stamrutene i kollektivtrafikken 

og peike på dei viktigaste knutepunkta.

• Knutepunkt langs IC-strekningane: I 

konseptvalutgreiinga for IC-strekningane, 

vart det tilrådd at stasjonane bør liggje 

sentralt i byane, og at det blir lagt til rette 

for ein intensiv arealbruk rundt 

stasjonane, med høg utnytting for 

arbeidsplassar og bustader. 

Ansvarsdelinga mellom tiltakshavar og 

lokal forvaltning ligg fast, men i desse 

byane skal Jernbaneverket ta ei leiande 

rolle i knutepunktsutviklinga. 

Regjeringens handlingsplan 

kap. 7 – Utvikling av knutepunkt



• Når det gjeld utviklinga av knutepunkt 

utover dei reine trafikkløysingane, er 

eigarskapen til eigedom rundt stasjonar 

og knutepunkt eit viktig verkemiddel. 

Kven som skal eige områda kring 

jernbanen blir mellom anna drøfta i 

reformprosjektet som no går for seg i 

Samferdselsdepartementet. Resultatet 

av dette arbeidet vil ha betyding for kor 

aktiv staten vil kunne vere i byutviklinga 

rundt stasjonar og knutepunkt.

• Statens vegvesen skal, i samarbeid 

med fylkeskommunane og 

Jernbaneverket, utarbeide eit 

rammeverk for knutepunktsutvikling.



Knutepunktsutvikling; 
fylkeskommunens utfordringer:

• Eierforholdet til bygningsmasse

• Eierforholdet til terminalområdet

• Eierforhold til andre elementer

• Forvaltning, drift og vedlikehold

• Skysstasjonens rolle i sentrumsutviklingen 



• NSB Eiendom -) ROM Eiendom

• NSB Persontog

• Jernbaneverket

• Statens vegvesen

• Kommunen

• Fylkeskommunen

Knutepunktsutvikling

Spleiselag; parter og roller



Gjøvik

skysstasjon –

renovert 2013

Lillehammer 

skysstasjon –

renovert 2011



Gjøvik skysstasjon

Hovedprosjekter

• Gammel og ny stasjonsbygning

• Ny bussterminal - kollektivgate

• Gater og kryss

• Parker og torg



Gjøvik skysstasjon





Otta Skysstasjon

Fylkeskommunens rolle 

og medvirkning??

• Bygningsmasse m/ 

funksjoner

• Terminalområde –

kollektivgate/-terminal

• P-areal

• Tilrettelegging for g/s

• Park-areal



Kollektivterminal Mjøsbrua vest


