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Nye muligheter for kollektivtransport i byvekstavtalene

 I forskningsrådsprosjektet TRANSFER har vi fokus på hva byvekstavtalene 
har å si for atkomst og bytter i kollektivtransport
 Atkomst: 
 Til stopp
 Fra stopp

 Bytte: 
 Mellom kollektivtransport 
 Mellom kollektivtransport og gange/sykkel/bysykkel/el-scooter

Oslo/Akershus (Viken) og Trondheimområdet



Side 3

Atkomst og bytter - Byvekstavtalens kollektivtransportsatsinger 

Atkomst og bytter - Byvekstavtalenes betydning for utvikling av 
kollektivknutepunkt 

Atkomst og bytter - Byvekstavtalenes betydning for rolleavklaring 
og organisering



Side

Byvekstavtalene

Forpliktende samarbeid mellom stat, fylke og 
kommune om areal- og transportutvikling
Landets fire største byområder gitt anledning til å 
søke om investeringsstøtte til ‘fylkeskommunal 
kollektivinfrastruktur av stor nasjonal interesse’:
Fornebubanen i Oslo og Akershus, bybane i 
Bergen, superbussløsning i Trondheim og 
bussvei i Stavanger
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Side

Bymiljø-/byvekstavtalene er lansert som et av 
statens viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet
Trondheim inngikk i 2016 en 
bymiljøavtale avgrenset til 
Trondheim kommune
I 2019 inngikk de en 
byvekstavtale som omfattet 
Trondheimsområdet med 
Trondheim, Malvik, Melhus og 
Stjørdal som signerende part

Oslo/Akershus inngikk i 2017 
en bymiljøavtale
I 2019 kom det til enighet om 
en byvekstavtale for 
Oslo/Akershus (Viken), men 
hvor Oslo, Bærum, daværende 
Skedsmo og daværende 
Oppegård var signerende 
parter. Denne er ikke formelt 
undertegnet. 
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Side 6

Atkomst og bytter - Byvekstavtalens 
kollektivtransportsatsinger 

Atkomst og bytter - Byvekstavtalenes betydning for utvikling av kollektivknutepunkt 

Atkomst og bytter - Byvekstavtalenes betydning for rolleavklaring og organisering



Side 7 Kilde: Aftenposten, Zaha Hadid Architects og A-lab

Fornebu stasjon 

Nye stasjoner skal utvikles i 
Osloområdet - Fornebubanen

Med ny Fornebubane får nye 
områder tilgang til T-bane
Med bompengeopprøret kom også 
et nytt fokus på kostnad
Gjennom byvekstavtalene 
vektlegges fortetting rundt 
stasjonene; integrasjon areal og 
transport 



Side

Trondheim: ‘Alt’ ble nytt
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• BRT løsning
• Nye busser
• Ny organisering
• Bygging av nye stopp og noe infrastruktur



Side

Løsningen legger opp til flere bytter, men  
holdeplassenes plassering er vurdert for atkomst

[V]i har gått gjennom holdeplasstrukturen for Metrobusslinjene 
spesifikt. Der har vi gjort en analyse for å se på hvor målpunktene
er. Ligger holdeplassene riktig i forhold til det? (…) [V]i har faktisk 
ikke kommet fram til noen store endringer på bakgrunn av de 
analysene, vi har mer fått bekreftet at de ligger på riktig sted.

Informant Trondheimsområdet
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Side

Rimelig løsning og kompromisser medfører også at 
løsningen i Trondheim i større grad går i blandet 
trafikk
 [D]et som er krevende er om du aldri på en måte skal 

rendyrke et konsept i forhold til hva du skal utvikle framover 
også. Hvis du hele tiden skal gå på akkord med det faglige i 
forhold til politikken. Du driver og shopper funksjonalitet 
liksom. I ene øyeblikket så skal en ha diskusjonen om (…); 
skal det være planfri inngang på alle holdeplasser i hele 
byen som ambisjon? Men [kollektivtransporten skal 
samtidig] kjøre i blandet trafikk med bilen.

Informant Trondheimsområdet
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Side

Vesentlige kollektivsatsinger i byvekstavtalene

Langsiktig og storstilt forpliktelse til utvikling av kollektivtransporttilbudet
Trondheim: ny holdeplasstruktur, lenger avstand mellom holdeplassene og 

flere bytter i byområdets utkant
Omfattende analyser gjennomført
Behovet for å holde kostnadene (og motstand) nede i ‘pakkene’ har 

innvirkning på atkomst og bytter
 Flytter T-banestasjon på Skøyen lenger unna
 ‘Billigløsning’ i Trondheim
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Side 12

Atkomst og bytter - Byvekstavtalens kollektivtransportsatsinger 

Atkomst og bytter - Byvekstavtalenes betydning 
for utvikling av kollektivknutepunkt 
Atkomst og bytter - Byvekstavtalenes betydning for rolleavklaring og organisering



Side

Med byvekstavtalene vektlegges utvikling av 
kollektivknutepunkt
Baserer seg på eksisterende 
overordne planer
Kompakt byutvikling og 
fortetting
 Konkret til noen bestemte 
knutepunkt 
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Prinsippene 
for regional 
plan for Oslo 
og Akershus



Side

Utvikling av kollektivknutepunkt i byvekstavtalene

‘Partene skal i fellesskap komme fram til hvilke 
stasjoner som skal prioriteres for midler til 
innfartsparkering, til sykkelparkering og utvikling 
av effektive gang- og sykkelruter til 
stasjonene/knutepunktene.’ 

Utkast Byvekstavtale Oslo/Akershus 2019
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Side

Styrker – atkomst 
kollektivknutepunkt i avtalene

Satsning på sykkelveier og sykkelveinett 
inn mot knutepunkt 
Sykkelparkering vektlegges på 

holdeplassene
Mulighet for utvikling av mer kompakte 

knutepunkt gjennom forpliktelser nedfelt i 
avtalen
Snarveitilnærming Trondheim
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Side 16

Snarveiprosjektet er også et prosjekt som vi har fått 
inn i Metrobuss etter at vi startet opp. Vi har noe som 
heter gå-gruppa i Trondheim som har analysert hver 
stasjon og gått gjennom og sett på, hvor kan vi 
forsterke effekten ved stasjonen med å legge inn 
snarveier for å sikre at det er lett å gå til stasjonen. 

Informant Trondheimsområdet



Side

Svakheter – atkomst kollektivknutepunkt i avtalene

Deleløsninger som elsparkesykler og bysykler synes ikke å være integrert i 
byvekstavtalene eller sentrale i byutviklingsstrategier
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[Det har ikke vært] noen konkret 
tilbakemelding på at det skal tilrettelegges for 
[by]sykkel. Det eneste stedet man har diskutert 
det er vel på Lysaker.

Informant Osloområdet



Side 18

Atkomst og bytter - Byvekstavtalens kollektivtransportsatsinger 

Atkomst og bytter - Byvekstavtalenes betydning for utvikling av kollektivknutepunkt 

Byvekstavtalenes betydning for rolleavklaring og 
organisering



Side

Rolleavklaring og organisering – betydning for 
atkomst og bytter 
Riksveimidler kan brukes strategisk, ikke bare langs 

riksvei
Samarbeid om takster og billetter i byregionene
Regionalt samarbeid – sterkere samordning og samarbeid 

mellom kjerneby og omlandskommuner
Forventninger til samarbeid om knutepunktutvikling og 

tidsfrister for gjennomføring stadfestes i avtalene
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Side

‘Gjennom byvekstavtalen har man dermed fått tydeliggjort 
jernbanens rolle i regionen, og Jernbanedirektoratets rolle i det 
strategiske utviklingsarbeidet. IKAP har lenge pekt på 
knutepunktutvikling, men byvekstavtalen har pekt på roller og 
ansvarsområder i forbindelse med dette. (…) Byvekstavtalen har 
helt klart styrket dialogen på tvers av nivåer og etater’

Informant Trondheimsområdet

‘Et problem er at BaneNor Eiendom foreløpig ikke har satt noen 
avgrensing på det de mener skal være stasjonsområdet. Men det 
skal vi få en avklaring på i løpet av året. Det er avgjørende for oss, 
og gjør at vi etter at den avklaringen er gjort kan begynne med 
reguleringsplanen av stasjonsområdet og områdene rundt (…) Vi 
trenger ikke 4-6 spor i sentrum, til hensettingsspor, mv, – det burde 
legges utenfor sentrumsområdet.’

Informant Trondheimsområdet
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Side

Gir byvekstavtalene nye muligheter for 
kollektivtransporten ved å styrke 
atkomst og bytter? 
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Finansierer store kollektivendringer
Kobler kollektivinvesteringene til kompakt 

byutvikling
Møteplass på tvers av nivå
Samordne regionale og lokale aktører, for 

eksempel for takst og billettsystem
Koblet til bompengepakker – kjenslevar på 

opprøret

Vi finner at byvekstavtalene... 



Side

Fokus på kostnad:
Lysaker stasjon dårligere løsninger for 

bytte
Metrobuss: ulemper med BRT løsning, 

men kostand lav og 
bompengeopprøret fraværende

Lettest å gjøre endringer som kan følge 
samme «mal» som før
Muligheter som ikke er blitt tatt tak i er 

spesielt knyttet til deleløsninger og ny 
teknologi
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Side 24

Takk for oppmerksomheten!
mkn@toi.no
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