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Praktisk info

Arrangementet strømmes

Presentasjonene og opptaket vil deles i etterkant av møtet på 
plansamarbeidet.no

For dere som følger arrangementet digitalt:

• Still spørsmål i kommentarfeltet under videoen
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Bakgrunn og mål for verktøyet

Verktøyet – hva, hvem, når og hvor 

Hvordan kan verktøyet brukes?

Hvor vil du finne verktøyet?

Spørsmål
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Deloverskrift rød

Bakgrunn og mål for verktøyet
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Kollektivknutepunkter

Kompakt byutvikling

Nullvekstmålet

Redusere klimagassutslipp, kø, 
luftforurensning og støy i 
byområdene

Effektiv arealbruk

Miljøvennlig og klimatilpasset 
stedsutvikling med kvalitet

Effektivt og trygt transportsystem 
som er tilgjengelig for alle

Overordnede mål
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Skøyen torg med stasjonen i bakgrunnen. Illustrasjon: Norconsult

Skøyen
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DELMÅL
Felles kunnskapsgrunnlag

Sluttprodukt og prosess som gir nyttige erfaringer og anbefalinger

Knutepunktprosjektet

MÅL
Finne konkrete grep/løsninger for hvordan vi kan løse oppgaven med å forene 

fortetting og bymessig utvikling med god fremkommelighet for gående, 
syklende og kollektivtrafikken i sentrale kollektivknutepunkt

MÅLGRUPPE
Areal- og transportmyndighetene:

Kommuner, fylkeskommune og transportetater (og staten)
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1
• Etablerer et samarbeid

2
• Innsamling av grunnlagsdata 

3
• Gjennomgang av dagens situasjon

4

• Bruke resultatene for å velge hvilke kvaliteter som skal bearbeides 

videre

5
• Velge tiltak

6
• Gjennomføre ny analyse for å se konsekvenser
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I verktøyet sier vi noe om….

• ... hva et knutepunkt er

• … i hvilke knutepunkt verktøyet er egnet

• … hvordan verktøyet fungerer

• … hvem som er målgruppen for verktøyet

• … hva som bør gjøres før verktøyet tas I bruk

Start
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Viktig visualiserings- og diskusjonsverktøy
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Takk for oppmerksomheten!

lise.weltzien@pbe.oslo.commune.no
www.oslo.kommune.no

Plan- og bygningsetaten
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Spørsmål?



Hvordan skape gode knutepunkt?

Silje Flage Dragsund

4. nov 2022
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I byområdene skal klimagassutslipp, kø, 

luftforurensning og støy reduseres 

gjennom effektiv arealbruk og ved at 

veksten i persontransporten tas med 

kollektivtransport, sykling og gange.
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Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at 
ny utbygging i hovedsak skjer som transformasjon 
og fortetting gjennom mer effektiv bruk av arealer 
som allerede er bebygd og i knutepunkter.
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Kvalitet i byrommene og stedstilpasset byutvikling
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Planlegging.no
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Oslo kommunes nye veileder
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Møteplasser og fellesskapsløsninger både inne og ute 
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Fortetting med kvalitet – stedstilpasset og arkitektonisk kvalitet

?





Analyseverktøy for knutepunktutvikling
- hva kan vi bruke det til?

Prosjektdirektør Ellen Haug, 4.11.2022

Frokostlansering Kulturhuset i Oslo



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



Ansvar og samarbeid i knutepunktutvikling

• Sektoransvarsprinsippet: Det 

formelle ansvaret for planlegging, 

utbygging og drift skal følge 

infrastruktureierskapet 

• Ulike parter har ulikt ansvar og 

ulike virkemidler

• Knutepunktutvikling krever derfor 

samarbeid mellom partene med 

ansvar i knutepunktet. 
Knutepunktveileder beskriver ansvar og forslag til prosess



Hvordan jobber vi vanligvis med knutepunktutvikling?

Planlegging og gjennomføring med vekt på 

prosess, konsensus og forhandling:

• Etablere samarbeid mellom alle partene

• Felles eierskap til prosjektet hos alle aktører 

• Omforent prosjektorganisering og 

styringsmodell blant partene

• Felles mål for knutepunktutvikling

• Forpliktende samarbeid i plan- og 

gjennomføringsfase

• Koordinert finansiering og gjennomføring
Mange interessenter gjør

prosjektene ekstra komplekse

Fylkes-

kommune

Kommune

Kollektiv-

selskap

Statens

Vegvesen

EiendomUtbygging

Knutepunkt-

utvikling

Bane NOR



Eksempel Voss - utviklet over ca 10 år

Resultat:

• Mer attraktive 

omgivelser rundt 

stasjonen

• Destinasjons-

utvikling

• Utnytte 

arealpotensial

• Bedre kollektiv-

knutepunkt

• Mer attraktivitet 

til jernbanen



Ansvar i knutepunktet



Lang prosess med samarbeid om plan og etappevis utbygging



1

2 3 5

1. Terminalbygg (ferdig 2017)

2. Gondol (ferdig 2020)

3. Hotell (ferdig 2020)

4. Kollektivterminal (ferdig 2020)

5. «Knutepunkt Voss», helsehus (ferdig 2021)

4

Knutepunktutvikling Voss



Prosjekt 
Eiendomsutvikling

Salg/
drift og 

vedlikehold

Prosjekt
andre parter 

Jernbane, annen 
infrastruktur

Offentlig
prosess, pbl

Samarbeid 
internt og 
med eksterne

Reguleringsplan
(evt flere)

Detaljplan Byggeplan Produksjon

Prosjektutvikling

Hovedplan

Skisseprosjekt, 
forprosjekt

Rammetillatelser
igangsettingstill.

Prosjektutvikling Byggeplan, utbygging

Bygge-
faser

Detalj-
prosjekt-

ering

Interne
avklaringer

Ferdig-
attester

Milepeler, 
beslutnings-
punkter B2 B3 B4 B5 B6

Oppstartsbeslutning/
programmering

Planavklaring, 
investeringsbeslutning

Kvalitetssikring,
avklaring eiendomsprosj.

Overlevering til drift, 
eiendomssalg

Drift og 
vedlikehold

Drift og 
vedlikehold

Initiering/
avklaring 

B1

Koordinere delprosjekterHovedgrep for 
knutepunktet

Detaljere plan,  
reguleringsnivå

Løsningsvalg/
samarbeidsavtale

Knutepunktsverktøyet kan brukes som diskusjonsgrunnlag 
ved etablering og programmering av knutepunktprosjekt. 
Må tilpasse detaljnivå. Viktig med realistisk ambisjonsnivå.

Illustrasjon knutepunktprosess

KDP (eventuelt)

Viktig: Økonomisk gjennomførbarhet



Takk for meg
ellen.haug@banenor.no • 04.11.2022 • Oslo, Kulturhuset



Analyseverktøy for knutepunkt –

hvilken bruksverdi kan dette ha?
Oddrun Helen Hagen,

Seniorrådgiver og PhD-kandidat, TØI

Frokostseminar 4. november 2022



Side

To sentrale spørsmål

▪Hva prøver vi å oppnå med knutepunktutvikling og oppnår vi dette?

▪Hvilke krav må stilles til plananalyser for at vi skal lage planer som bidrar til at 

definerte samfunnsmål nås? 

→Analyseverktøyets bruksverdi: 

Hvordan kan analyseverktøyet bidra til vi når mål knyttet til knutepunkt?

56



Side

Hvorfor knutepunktsutvikling?

▪Knutepunktsutvikling skal bidra til å minimere 

biltrafikk og klimagassutslipp 

▪Tett utbygging nær høystandard kollektivtilbud gir 

flere bosatte, ansatte og besøkende mulighet til å 

velge kollektivtransport, sykkel eller gange på reiser 

til, fra og i området, slik at boliger og arbeidsplasser 

lokalisert i knutepunkter genererer mindre biltrafikk. 

▪Videre, at samlokalisering av boliger og boligrettet 

handel, service, mm. i knutepunkt bidrar til at 

bosatte kan gå, sykle eller kjøre kortere avstander 

med bil på slike reiser.

57

Boliger i Nydalen, høsten 2020. 

Foto: Oddrun Helen Hagen



Side

Reiser til/fra boliger (se figur)

▪ Jo nærmere sentrum boliger, 
arbeidsplasser og annet er lokalisert, jo 
lavere er bilandelene og kortere 
arbeidsreiser - i store og små byer

▪Bilandelene er lavere på reiser til/fra 
bolig i sentrum og indre by enn i ytre by

▪Gangandelene er høyere på reiser til/fra 
bolig i sentrum og indre by enn i ytre by 

Reiser til/fra arbeidsplasser

▪De samme tendensene finner vi for bil 
når vi ser på reiser til og fra 
arbeidsplasser. Bilandelene er høyere 
for arbeidsplasser lokalisert i ytre by, 
lavere i indre by og sentrum

▪Kollektivandeler er høyest til 
arbeidsplasser lokalisert i sentrum

58

Tennøy mfl. (2021; 2022), basert på RVU 2013/14 og 17/18

Til/fra boliger
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Bil, sjåfør Kollektivtransport Sykkel Gåing Annet



Side

Analyse av ‘knutepunktområder’ 

▪Når vi utvikler knutepunkt ønsker vi jo å etterligne 
transportatferden vi finner i sentrum og indre by. Oppnår vi 
dette? 

▪Analyser av en rekke knutepunkt i Oslo, Bergen, 
Trondheim (relativt store områder – ikke bare helt inntil 
holdeplass)

59

Skøyen

Storo/Nydalen

Løren/Økern

Bryn/Helsfyr

Lade

Danmarks plass

Åsane

NesttunSandsli/Kokstad



Side

Reiseatferd på reiser til/fra boliger i 
knutepunktområder sammenlignet med indre 
og ytre by (se figur)

▪ Knutepunktene har høyere bilandeler enn indre
by

▪ Knutepunkt som ligger langt fra sentrum og 
løsrevet fra den tette indre byen har lengre
pendlingsavstander og høyere bilandeler enn ytre
by

De samme tendensene finner vi for reiseatferd 
på reiser til/fra arbeidsplasser i 
knutepunktområder sammenlignet med indre 
og ytre by

Oppsummert

▪ Knutepunktområder genererer høyere bilandeler 
og lengre arbeidsreiser enn det vi finner i indre by 
og sentrum

▪ Knutepunktområder lokalisert langt fra og 
løsrevet fra den tette indre byen genererer 
høyere bilandeler og lengre pendlingsavstander 
enn de som ligger nærmere sentrum

60Tennøy mfl. (2021; 2022). Basert på RVU 2013/14 og 2017/18

23

18

44

19

45

49

14

48

22

23

23

29

13

44

26

14

12

24

9

12

17

14

27

31

30

36

33

21

11

12

10

7

3

2

5

3

8

3

5

10

7

5

32

49

25

45

31

22

61

23

29

40

39

22

43

23

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Lade (0,4)

Trondheim indre by (0,7)

Trondheim ytre by (3,5)

Danmarksplass (0,5)

Nestun (1,5)

Åsane (1,6)

Bergen indre by (1,1)

Bergen ytre by (2,9)

Skøyen (0,3)

Bryn (0,5)

Storo (0,9)

Løren/Økern (1,1)

Oslo indre by (1,6)

Oslo ytre by (2,3)

Til/fra boliger

Bil, sjåfør Kollektivtransport Sykkel Gåing Annet

Tall i parentes: 
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Endringer over tid (noe usikkerhet)
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Endring, bilandeler

Til/fra boliger RVU 2009/13-14 RVU 13-14/17-18

Storo/Nydalen 30% 23%

Bryn/Helsfyr 25% 23%

Til/fra 
arbeidsplasser

RVU 2009/13-14 RVU 13-14/17-18

Storo/Nydalen 38% 29%

Bryn/Helsfyr 47% 38%

Ingen andre byer i Norge enn Oslo har noe som 

ligner på disse i størrelse, tetthet, funksjons-

blanding, kollektivbetjening, bilrestriksjoner, mv.

Storo/Nydalen

Bryn/Helsfyr

Tennøy mfl. (2017; 2021; 2022)
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Hva kan bidra til lave bilandeler på reiser til/fra/i 

knutepunkter

▪ For at knutepunkt skal bidra til å begrense 
biltrafikken er det best å legge dem nærmest mulig 
sentrum

▪Redusert parkeringstilgjengelighet – få plasser og 
høye priser

▪Veldig godt kollektivtilbud og veldig god 
tilrettelegging for sykling (i hele byen)

▪Gangvennlige miljøer i knutepunktområdene

▪Hvis målet er å begrense vekst i biltrafikken er det 
vesentlig bedre å styre utviklingen til områder i og 
ved sentrum enn til ‘knutepunkter’ utenfor den tette 
byen

62

Naturgitte og stedlige 
forutsetninger

Infrastruktur 
og trafikk

Kategorier av egenskaper knyttet til gang- og 

sykkelvennlige omgivelser. Kilde: Knapskog mfl. 

2019, Hagen mfl. 2019, Tennøy mfl., 2017.

Bystruktur
Omgivelser og 

opplevelser
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Analyseverktøyets bruksverdi:

Hvordan kan analyseverktøyet bidra til ønsket

knutepunktutvikling?
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- minimerer biltrafikk og klimagassutslipp, og 

- bidrar til attraktive og levende byområder

Foto: Oddrun Helen Hagen Foto: Oddrun Helen HagenFoto: Aud Tennøy
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Krav til verktøy og analyser

▪Kunnskapsbasert
Bør oppsummere og strukturere relevant kunnskap

▪Systematisk
Gjennomført etter en tydelig og definert systematikk

▪Etterprøvbar
Hva er gjort, hvordan, hvilke forståelser er lagt til grunn, hva er funnet? Med 
referanser

▪ Forståelig
Hva som er gjort, hvordan, hva man har funnet, hva det betyr – slik at ufaglærte 
forstår

Systematiske, kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser er en viktig 
forutsetning for areal- og transportplaner som bidrar til at definerte mål kan nås
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Kunnskapsbasert? 

Systematisk? Etterprøvbart?

▪ Verktøyet er utviklet med tanke på sentrale knutepunkter i 
byer og tettsteder

▪ Verktøyet setter fokus på en rekke egenskaper som er 
viktige for at det skal bli enkelt/enklere å velge kollektiv, 
gange og sykkel på reiser til/fra knutepunktet

▪ Verktøyet er strukturert rundt de tre hovedtemaene 
byfunksjoner, byform og mobilitet

▪ En rekke kvaliteter knyttet til hvert tema vurderes 
kvalitativt, den samlete vurderingen bidrar til en 
gjennomsnittlig verdi for temaet og en totalskår

▪ Data som samles sammenfattes i et faktagrunnlag

▪ I verktøyet er det mulig å legge inn en kommentar når man 
vurderer hvordan knutepunktet skårer på en kvalitet
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Illustrasjoner hentet fra analyseverktøyet
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Analyseverktøy for knutepunkt – noen kommentarer

▪ Analyseverktøyet er kunnskapsbasert, men hvor er 
kunnskapen hentet fra? 

▪ Viktig med oppdatering når ny kunnskap foreligger

▪ Systematisk og kvalitativ analyse – vi mangler 
empiri som kan brukes for å gjøre kvantitative 
vurderinger

▪ Krever ikke kunnskap i spesialverktøy, selv om dette 
helt sikkert kan brukes som en del av 
vurderingsgrunnlaget

▪ Viktig at vurderingene begrunnes og 
tilgjengeliggjøres, og dermed kan vurderes av 
andre, slik at man sikrer etterprøvbarhet

▪ Faktagrunnlag er viktig for å sikre etterprøvbarhet

▪ Analyser er en iterativ prosess

▪ Stort potensiale til å samle kunnskap om hvordan 
ulike knutepunkt fungerer!
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Illustrasjoner hentet fra analyseverktøyet
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Bruksverdi

▪Nyttig verktøy for å jobbe mer systematisk med utvikling av knutepunkt

▪Stort potensiale til å samle kunnskap om hvordan ulike knutepunkt fungerer!

▪Viktig å oppdatere verktøyet basert på innspill fra brukerne

▪Viktig å oppdatere verktøyet med ny kunnskap

▪Til brukerne: Husk å gjøre analysene både forståelige og etterprøvbare

LYKKE TIL ☺
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Les mer og grundigere her

68

Alt tilgjengelig på www.toi.no

http://www.toi.no/
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Takk for oppmerksomheten!

ohh@toi.no

www.toi.no


