
Hvilken betydning byvekstavtalene har for 

planlegging av god atkomst og enkle bytter 

innen kollektivtransporten?

Marianne Knapskog



▪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

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

Byvekstavtalene er lansert som et av statens 

viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet

▪I 2019 inngikk de en 

byvekstavtale som omfattet 

Trondheimsområdet med 

Trondheim, Malvik, Melhus og 

Stjørdal som signerende part

▪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. 
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Side

Kollektivtransportsatsinger i byvekstavtalene 

Trondheimsområdet
▪ Nullvekstmålet

▪ Miljøpakkens ni mål, IKAP, hovedsykkelnett og 
gåstrategi

▪ Byutviklingsprosjekter Sluppen og Nyhavna og 
lokale sentrum utenfor Trondheim 

▪ Utvidet bruk av riksveimidler til tiltak for 
kollektivtrafikk, sykling og gange

▪ Gode reisevaner og mobilitet

▪ Utvikling av tilbudet på Trønderbanen

▪ Rute, takst -og billettsamarbeid

▪ Samordnet parkeringspolitikk og 
innfartsparkering 

▪ Metrobuss (tilpasset BRT)

▪ Indikatorer 

Oslo og Akershus 
▪ Nullvekstmålet 

▪ Regional plan (inkl. revisjon KPA)

▪ Fortetting i kollektivknutepunkt

▪ Sammenhengende nett for syklende og 
gående som skal ha god atkomst til 
kollektivnettet

▪ Styrke viktige kollektivforbindelser

▪ Jernbaneinvesteringer

▪ Rute og billettsamarbeid

▪ Innfartsparkering

▪ Fornebubanen

▪ Indikatorer 
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Side

Aktører

Planleggere/ byråkrater  

Politikere

Strukturer

Statsbudsjettet

Nasjonal planveiledning

Nasjonal transportplan

Regional plan

Planlegging etter plan- og 

bygningsloven

Institusjoner

Samferdselsdepartementet

Kommunal og 

moderniseringsdepartementet 

Statens vegvesen

Jernbanedirektoratet

Statsforvalteren  

Fylkeskommune 

Kommuner i en region

Diskurser 

Nullvekstmålet

Samordna areal og transport 

planlegging 

Aktører

Diskurser Strukturer

Institusjoner 

Byvekstsavtalenes styringsstruktur

Byvekstavtalen

Påvirkning atkomst og bytter 

a. direkte – primære- og hjelpetiltak

b. indirekte – endret samhandling og samarbeid



Side

Samhandling og samarbeid i avtalene

jeg tror alle er aller mest glad i er det kapittel om samordnet 
forpliktende planlegging av kollektivknutepunkter, man kan si dette 
har vi hatt ambisjoner om og sagt vi skal gjøre i alle år, det er riktig, 
men når man sier det i en avtale og liksom drar formuleringene et 
hakk lenger så det er helt nødvendig å være samordnet både i tid 
og rom. 

Informant Osloområdet
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Bedre kobling mellom kollektiv og gange enn 

kollektiv og sykkel

Så det har vært jobbet veldig bra og den gåstrategien til Miljøpakken har 

vært kjempebra og vi har greid å få til en lavkostnad løsning på dette så i 

fylket holder de på å kopiere det til resten av fylket, synes de ter en 

kjempebra løsning. Og vi har sett en formidabel vekst, vi nærmer oss en 

dobling av kollektivtrafikken her i Trondheim i forhold til da Miljøpakken 

ble etablert. 

Informant Trondheimsområdet
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Side



Side

Indikatorer 

det å måle faktisk utvikling, som er en naturlig konsekvens av 

å inngå avtale om noe, det er en veldig skjerpende øvelse

Informant Osloområdet
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Side 11 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

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

▪Oslo: gjennomføring av den planlagte Fornebubanen

▪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 – blandet trafikk, men prioritert atkomst
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Side

Styrker – atkomst

▪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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Svakheter – atkomst

▪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
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Mer diskusjon om atkomst og bytter

‘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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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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▪ finansierer store kollektivendringer

▪kobler kollektivinvesteringene til kompakt 

byutvikling

▪blir møteplass på tvers av nivå

▪samordner regionale og lokale aktører, for 

eksempel for takst og billettsystem

▪ fokus på kostnad

▪ 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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Vi finner at byvekstavtalene... 



Byvekstavtalene gir muligheter som ikke 

var der før – finansiering og samarbeid

Nullvekstmålet viktig for tilgjengelighet og 

integrering av diskusjoner om atkomst og 

bytter

Roller i kollektivtransporten er fremdeles til 

dels uklare, ingen har overordnet ansvar



Side 21

Takk for oppmerksomheten!

mkn@toi.no


