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Hva mener vi med knutepunktutvikling? 

Utvikle og forvalte stasjoner med 

tilbud til de reisende

Drammen stasjon



Hva mener vi med knutepunktutvikling?

Gi god omstigning mellom 

kollektivmidler

Lillehammer Skysstasjon



Hva mener vi med knutepunktutvikling?

Byutvikling i stasjonens 

influensområde, der det er marked 

Bergen stasjon



Viktige karaktertrekk ved knutepunkter

Høy arealutnyttelse

Stor andel besøksintensive virksomheter 

Gode forhold for fotgjengere, 

syklister og kollektivtrafikk 

Effektivt kollektivknutepunkt

Omgivelser med kvalitet



Innfartsparkering eller byutvikling i knutepunktene?

Bedre byrom der mennesker møtes

Finansiere deler av p-hus ved 

eiendomsverdi på flateparkering
Brukerbetaling

Byutvikling av øvrige arealer

Innfartsparkering - undersøkelse av bruk og 

brukere (TØI 2014)

Ski stasjon: 48% har bosted innen 3 km radius



Innfartsparkering eller byutvikling i knutepunktene?

Bedre byrom der mennesker møtes

PByutvikling 

Byutvikling 



• Bærekraftig by- og tettstedsutvikling: Urbanisering, attraktivitet, miljø

• Areal- og transportplanlegging: Trafikkvekst skal tas med gange- sykkel og 

kollektivtransport 

• Samfunnsøkonomisk effekt av infrastrukturutbygging

Hvorfor bygge tett ved knutepunktene?



TØI-rapport 1285/2013: Miljøeffekter av sentral knutepunktutvikling:

• 12500 arbeidsplasser

• <10 % bruker privatbil

• 110.000 sparte kilometer pr. dag

Hvorfor bygge tett ved knutepunktene?



Hvilken rolle har utbyggerne i knutepunktutvikling? 

Eiendomsutviklere (ROM/Bane NOR 

og andre) bygger bybebyggelsen

JBV, SVV og kommunen 

bygger infrastruktur 

Kommunen er planmyndighet,

men står sjelden for utbygging

Illustrasjon: COBE m.fl. 



Sektoransvarsprinsippet: Ansvaret for knutepunktutvikling er 

delt på mange – krever samarbeid

NTP 2014-23 kap 9.9.5 : «I finansiering og utvikling av det enkelte 

knutepunkt vil den etablerte ansvarsdelingen mellom 

forvaltningsnivåene ligge til grunn»
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Problembeskrivelsen i NTP 2014-23 kap 9.9.5

«Organisatoriske forhold er ofte en hindring i utvikling av knutepunkt. 

De ulike aktørene må samordne planlegging og ressursbruk, og bli enige om 

mål og ansvarsdeling. …

Det er behov for å tydeliggjøre prosessansvar, og roller, finansieringsansvar 

og krav til fysisk utforming av knutepunkt gjennom et rammeverk for 

knutepunktutvikling.» 
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Skape god helhet med trafikkfunksjoner og byutvikling

Stasjon/kollektiv-

terminal

parkering

skur uten leieinntekter

Tungt trafikkert vei

gondol parkering

Terminal/gondol/hotell/service/boliger etc

Kollektivterminal

Gate med lav hastighet

Eksempel Voss



Fylkeskommunen: Rolleavklaring i knutepunktutvikling

NTP 2014-23 kap 9.9.5: Fylkeskommunene bør «ha et overordnet ansvar 

for rolleavklaring ved utvikling av knutepunktene og tilliggende områder» 

Avklare om det er grunnlag for knutepunktprosjekt

• Er dette et viktig knutepunkt? Fylkeskommunen skal peke ut viktigste 

knutepunkter

• Er det tilstrekkelig interesse hos partene som har ansvar for det aktuelle 

knutepunktet? Prioritere planleggingsressurser, finansiering og utbygging? 

Initiere og etablere knutepunktprosjekt

• Hvem er samarbeidsparter? 

• Hvem er prosessleder i tidlig fase? 

• Etablere samarbeidsavtale mellom partene - krever enighet

Organisering av knutepunktprosjekt



Samarbeidsparter:
 Bane NOR (Utbygging og 

Knutepunkt og eiendom) 

 Moss kommune

 Østfold fylkeskommune 

 Statens vegvesen 

 Sjøsiden Moss AS 

Samarbeidsavtale: 
 Hva samarbeide om

 Mål 

 Prosjektorganisering

 Styringsmodell

 Ansvar for prosessledelse, 

 Finansiering

 mm

Etablere samarbeidsprosjekt for knutepunktet

Bedre byrom der mennesker møtes



Etablere knutepunktprosjekt der alle parter deltar

Knutepunkts-
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Bane NOR
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Samarbeidsprosjekt: 

• Helhetstenkning

• Likeverdighet, tett dialog og 

felles eierskap til løsninger

• Partene ivaretar sine behov 

• Gjennomføringsrettet – også 

økonomisk

• Avveining – trafikkfunksjoner 

prioriteres, men kan ikke breie 

seg for mye

Mange interessenter gjør

prosjektene ekstra komplekse



«Lillehammermodellen» som samarbeidsmodell

• Felles eierskap til prosjektet hos 

alle aktører 

• Omforent prosjektorganisering og 

styringsmodell blant partene

• Klare mål og ansvarsforhold

• Konsensusplanlegging (bli enige)

• Forpliktende samarbeid i plan- og 

gjennomføringsfase (inkl økonomi)



Aktørenes roller i knutepunktutvikling

Arbeidsgruppe 

Leder: En av partene

Deltakere: alle partene på 

saksbehandlernivå

Styringsgruppe 
Leder: Kommunen v/rådmannen
Deltakere: Alle partene på ledernivå

Kommunen som planmyndighet, bl.a. 

ansvar for overordnete planer, 

planbehandling, byutvikling og 

kommunalt vegnett 

Knutepunktprosjektet: Utvikle planer 

for kollektivknutepunktet som 

grunnlag for gjennomføring

Kommunen

En part må ha prosessansvar og 

pådriverrolle

Kommunen bør være sentral i 

styring av prosjektet. 

Statlige og regionale aktører er 

høringsinstanser til plansaker



Riktig kompetanse må være med i hele prosjektforløpet

Tidligfase Planfase Gjennomføring

Samarbeidsmodell
Markedsvurderinger

Faglige vurderinger

Økonomiske vurderinger /kalkulasjon



Flere parter kan ha prosessansvar, for eksempel

Den parten med størst utbyggingsplaner, 

for eksempel Jernbaneverket for de nye 

IC-stasjonene



Eksempel Moss stasjon/knutepunkt og bydelen Sjøsiden

 JBV, Moss kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og ROM 

Eiendom har samarbeidet om parallelloppdrag og faglige anbefalinger til 

helheten i knutepunktet og bybebyggelsen.

 Jernbaneverket skal bygge ny IC-stasjon, har utarbeidet reguleringsplan. 



Eksempel Moss: Reguleringsplan

Utforming av 

gater i 

knutepunktet

Valg av 

jernbanetrasé, 

stasjonsplassering

Utforming av 

jernbaneanlegg

Byutvikling, 

utvikling av 

stasjonsområde, 

parkering



Eksempel Hokksund knutepunkt



Eksempel Hokksund knutepunkt

Den parten som kan ta en samlende rolle i forhold til avveining mellom 

partenes ulike behov. ROM har ofte tatt en slik rolle i knutepunktprosjekter. 

Voss stasjon Lillehammer skysstasjon



Eksempel Hokksund knutepunkt

 Øvre Eiker kommune, JBV, Buskerud 

fylkeskommune, Statens vegvesen og 

ROM Eiendom har samarbeidet om 

mulighetsstudie. 

 Jernbaneverket skulle oppgradere 

stasjonen og utarbeide reguleringsplan 

basert på mulighetsstudien (lagt på is)



Samarbeid mellom Drammen og Lier kommuner, JBV, SVV, 

Buskerud fylkeskommune og ROM (Vestre Viken: observatør)

Eksempel knutepunkt Lierstranda



Eksempel Lierstranda

Se på helheten i infrastruktur og byutvikling

Tre parallelloppdrag - ulik plassering av jernbanestasjon

Evaluert av samarbeidspartene – innspill til videre arbeid

Forslag fra Ghilardi + Hellsten arkitekter og Norsam



Eksempel Oslo S

Kommunen kan ut fra sine ulike roller i knutepunktet ta prosessansvar

Samarbeid om knutepunktutvikling på Oslo S

Forslagsstillere planprogram: Ruter, KLP og ROM Eiendom

Plansamarbeidet: Ruter, KLP, ROM, JBV, SvRø, AFK, Bymiljøetaten, PBE



Eksempel Oslo S

Samordne prosjekter – helhet i knutepunktutvikling

Forslagsstillere planprogram: Ruter, KLP og ROM Eiendom

Plansamarbeidet: Ruter, KLP, ROM, JBV, SvRø, AFK, Bymiljøetaten, PBE



• Felles eierskap til prosjektet hos alle 

aktører 

• Omforent prosjektorganisering og 

styringsmodell blant partene

• Klare mål og ansvarsforhold

• Konsensusplanlegging (bli enige)

• Forpliktende samarbeid i plan- og 

gjennomføringsfase

• Riktig kompetanse gjennom hele 

prosjektforløpet

-fagkunnskap om knutepunkter

-markedskompetanse 

-gjennomføringskompetanse

Samarbeid om utvikling av kollektivknutepunktene

Bedre byrom der mennesker møtes

God helhet i kollektivknutepunkt og byutvikling

Voss stasjon

Lillehammer skysstasjon
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