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FORORD 
 

ROM Eiendom har et samfunnsoppdrag som innebærer å bidra til utvikling av gode 

knutepunkter. Tidligere administrerende direktør Pål Berger, markedsdirektør Cecilie 

Marthinsen og regiondirektør Gunnar Nøding besluttet i 2012 å søke Transnova om midler 

for å undersøke erfaringer knyttet til vellykkede knutepunktsprosjekter. Sentrale spørsmål 

var hvorfor noen prosjekter lykkes, mens andre aldri blir realisert. Hvordan få til mer 

effektive planprosesser og samtidig ivareta de gode knutepunktløsningene? Prosjektet ble 

kalt «Knutepunktsutvikling i praksis». Prosjektstøtte ble innvilget i 2013. 

Prosjektet har vært gjennomført i perioden april 2013 til november 2014. Gunnar E. Nøding 

har vært prosjektansvarlig hos ROM Eiendom og Are Kristiansen, fra Faveo prosjektledelse 

AS, har vært prosjektleder og ført rapporten i pennen.  

Styringsgruppe: 

- Gunnar E. Nøding (leder), Prosjektdirektør  

- Signe Horn, Direktør for eiendomsavdelingen og direktør for strategi og 

samfunnskontakt  

- Morten Austestad, Direktør for utviklingsavdelingen  

- Per Atle Tufte, Prosjektdirektør  

- Terje Austenå, Ass. Regiondirektør 

- Helge Sandåker, ordfører i Marnardal kommune 

Følgende har medvirket med prosjekteksempler og drøftinger: 

- Tor Saghaug 

- Connie Nyhaven 

- Ellen Haug 

- Dag Haugdal 

- Rune Breivik 

- Erlend Ullestad 

- Per Atle Tufte 

Følgende metode er lagt til grunn for prosjektgjennomføringen: 

1. Gjennom case-studier analysere hvorfor noen prosjekter lykkes og andre ikke 

2. Sammen med ROMs prosjektledere forsøke å finne frem til anbefalte modeller for 

gjennomføring av knutepunktsprosjekter 

3. Prøve ut anbefalt modell på ett til to knutepunkter i Kristiansandsregionen 

 

Denne rapporten besvarer punkt 1 og 2. Hovedfokuset i rapporten er på samspillet mellom 

utbyggere, grunneiere og det offentlige.  

Prosjektet er støttet av Transnova. Kunnskapen i rapporten skal komme alle som har et 

ansvar for knutepunktsutviklingen i Norge til gode.  

Oslo 1.12.2014 

 

 

Petter Eiken       Gunnar E. Nøding 

Administrerende Direktør     Prosjektansvarlig 

ROM Eiendom AS      ROM Eiendom AS 
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SAMMENDRAG 
 

Knutepunktsutvikling er et sentralt virkemiddel for å oppnå statlige mål om lave 

klimagassutslipp og mer attraktive byer. Selv om knutepunktsutvikling er ønsket av staten, 

fylkeskommuner, kommuner og private eiendomsutviklere, viser det seg komplisert å få til i 

praksis. Aktørene har i utgangspunktet ulike mål som skal ivaretas innenfor det enkelte 

knutepunkt. Noen har ansvar for å sikre areal til infrastruktur, mens andre skal sikre areal 

til byutvikling. Noen skal sikre inntjening, mens andre skal ivareta samfunnets behov.  

To hovedutfordringer gjør seg gjeldende i knutepunktsprosjekter: 

1. Finne riktig balanse mellom arealforbruk til infrastruktur og arealforbruk til byutvikling 

2. Finne riktig balanse mellom kostnader og inntektspotensial 

 

Dersom byutviklingen går på bekostning av kollektivtransportens infrastruktur står man i 

fare for å fortrenge selve knutepunktet. Tilsvarende kan man ødelegge mulighetene for å 

skape gode knutepunkt dersom for store arealer reguleres til infrastruktur.  

ROM Eiendom mener at gode knutepunkter må bidra til: 

 - Riktig byutvikling 

 - Omstigningsmuligheter 

 - Møteplasser 

Knutepunktsprosjekter som lykkes, kjennetegnes ved: 

1. Offensiv kommune 

2. Klare mål og ansvarsforhold  

3. Riktig steds- og funksjonstilpasset organisering 

4. Riktig kompetanse gjennom hele prosjektforløpet: 

 - God fagkompetanse (knutepunktkompetanse) 

  - God markedskompetanse 

  - God gjennomføringskompetanse 
 

Klare ansvarsforhold er nøkkelen til gjennomførbare prosjekter. I knutepunktsprosjektene 

må det derfor så tidlig som mulig inngås forpliktende samarbeidsavtaler mellom partene 

som avklarer ansvarsforhold, organisering, finansiering, gevinstfordeling og fremdrift.  

Prosjektet kan organiseres med styringsgruppe og prosjektgruppe (Lillehammermodellen), 

som et aksjeselskap, eller eventuelt begge deler. 

Det må tenkes helhetlig rundt det enkelte knutepunkt, samtidig som planprosessene ikke 

må bli unødvendig lange. Eksemplene i denne rapporten viser at det kan være 

hensiktsmessig å dele knutepunktsutviklingen opp i mindre delprosjekter med egen 

organisering og eierskap. Det trafikale knutepunktet kan være et eget prosjekt, mens 

områdene i en 300-1000 meters radius rundt kan deles opp i mindre delprosjekter. Dersom 

kommunen bruker områdereguleringsplan som overordnet styringsverktøy er det viktig at 

denne ikke er for detaljert og at detaljer håndteres i det enkelte delprosjekt.   

Markeds- og gjennomføringskompetanse bør trekkes inn tidlig i prosessene. Parallelt med 

utarbeidelse av reguleringsplaner bør det foretas markedsmessige vurderinger og 

økonomiske kalkulasjoner for å sikre at prosjektene blir gjennomførbare.  Ved utarbeiding 

av områdeplaner og ved behandling av reguleringsplaner bør kommunene både ta i bruk 

plankompetanse og gjennomføringskompetanse.  Gjennomføringsavtaler og 

utbyggingsavtaler bør utarbeides parallelt med reguleringsplanen og vedtas samtidig. Man 

får på denne måten sjekket ut om det er vilje og evne til å gjennomføre planen. Eksempler 

fra Lillehammer, Voss, Jessheim, Nodeland, Trondheim og Gjøvik viser hvordan 

knutepunktsprosjekter kan organiseres og gjennomføres med godt resultat.  
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1. INNLEDNING 
 

Det er et nasjonalt mål at all transportvekst i by skal tas med kollektivtransport, 

sykkel og gange.1 Dette skal i hovedsak oppnås ved en mer konsentrert arealutvikling, 

styrking av kollektivtrafikken, bedre tilrettelegging for syklende og gående og bruk av 

restriktive virkemidler mot biltrafikk. ROM Eiendom AS eier og forvalter store, sentrale 

områder i og ved kollektivknutepunkter i mange norske byer. Hvordan disse arealene 

utnyttes har stor betydning for byenes muligheter til å nå disse målsettingene.  

En rekke statlige dokumenter peker på at areal- og transportpolitikken bør samordnes 

og at det bør fortettes i byer og tettsteder, og da særlig i kollektivknutepunktene. Det 

ferskeste dokumentet er statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging, fastsatt 26.9.2014. Retningslinje 4.3 lyder som følger: «I by- og 

tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy 

arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør 

det legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet 

til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i tråd med statlige 

normer og retningslinjer.» 

I nasjonal transportplan (NTP) slås det fast at kollektivknutepunkter er en nødvendig 

del av et godt kollektivtilbud og at disse bør være utgangspunkt for 

utbyggingsmønstre og regional utvikling. I et underlagsdokument til NTP, Effektive 

knutepunkter, avdekkes store organisatoriske hindringer og finansieringsutfordringer 

for å få realisert den ønskede knutepunktsutviklingen.  

Partene som til sammen skal utvikle knutepunktene kan ha ulike interesser, mål, plan- 

og realiseringsressurser og finansieringsformer. Det kan derfor være svært 

utfordrende å samles om konkrete løsninger og realisere disse. I byer er arealene ofte 

begrensede og eier- og bruksinteresser kan vanskeliggjøre de ønskede løsningene.  

Sentrale spørsmål er hvordan man organiserer et knutepunktsprosjekt slik at offentlige 

myndigheter, grunneiere, utbyggere, kollektivselskaper og andre sentrale aktører kan 

jobbe sammen for å utvikle planer som er gjennomførbare, både i forhold til økonomi, 

funksjon, og planfaglige rammer. 

Denne rapporten tar for seg erfaringer fra vellykkede prosjekter og ser hva 

fellesnevnerne er. Basert på dette drøfter rapporten hvordan fremtidige 

knutepunktsprosjekter kan organiseres og gjennomføres i tidlig fase. Rapporten er et 

supplement til Jernbaneverkets Planveileder for byområder og knutepunkter2, som er 

utarbeidet i forbindelse med Intercity-satsingen. Mens Jernbaneverkets rapport har 

hovedfokus på samspillet mellom de offentlige aktørene har denne rapporten i større 

grad fokus på samspillet mellom offentlige aktører og kommersielle utbyggere og 

grunneiere. Videre er ikke denne rapporten avgrenset til Intercity-området.  

Målene med denne rapporten er: 

- Kunnskapsheving om hvordan knutepunktsutvikling kan foregå i 

praksis 

- Kunnskap om hva som kjennetegner gode knutepunkter  

- Mer effektive knutepunktprosesser 

                                                 

1 Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 
2 Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene. Delprosjekt: Planveileder for 
byområder og knutepunkter, Jernbaneverket 2013 
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2. OM PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN 
 

Følgende metode er lagt til grunn for prosjektgjennomføringen: 

1. Gjennom case-studier analysere hvorfor noen prosjekter lykkes og andre ikke. 

2. Sammen med ROM Eiendoms prosjektledere forsøke å finne frem til anbefalte 

modeller for gjennomføring av knutepunktsprosjekter. 

3. Prøve ut anbefalt modell på ett til to knutepunkter i Kristiansandsregionen. 

 

Denne rapporten besvarer punkt 1 og 2, mens en egen rapport utarbeides for pkt. 3, dvs. 

utvikling av Marnardal stasjon vest for Kristiansand.  

Sommeren 2013 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant ROMs prosjektledere 

hvor det blant annet ble spurt om hva som kjennetegner gode knutepunkt, og hva som 

kjennetegner prosesser hvor man lykkes med knutepunktsutvikling. Disse pekte på at 

følgende kjennetegner et vellykket knutepunkt:  

- Service til de reisende  
  (handel, kiosk, kafe) 

- Møteplass 
- Toaletter 

- Gode overgangsmuligheter - Parkeringsmuligheter  
- Informasjon - Trygg trafikkavvikling 
- Oversiktlighet - Universell utforming 
- Estetikk - Felles terminalfunksjoner 
- Effektiv trafikkavvikling - Sitteplasser 

  
 

I kapittel 4 er disse resultatene gjengitt og gruppert under overskriftene Riktig byutvikling, 

Omstigningspunkt og Møteplass.  

Aktuelle knutepunktsprosjekter for nærmere studie ble valgt ut i samråd med ROMs 

prosjektledere. Kriterier for utvelgelse var at prosjektene måtte være vellykkede, være 

gjennomført eller kommet langt i prosess slik at man hadde høstet erfaringer, og at de 

måtte være av ulik størrelse og ha overføringsverdi til andre prosjekter. Basert på disse 

kriteriene ble følgende prosjekter valgt ut: 

Prosjekt Stadium Størrelse 

Lillehammer Realisert Medium 
Voss Ferdig regulering Medium 
Nodeland Realisert Lite 
Trondheim Under realisering Stort 
Jessheim Under realisering Medium 
Gjøvik Realisert Medium 
 

Prosjektene er nærmere omtalt i kapittel 9. 
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3. EFFEKTER AV FORTETTING RUNDT 

KNUTEPUNKTENE 
 

Det er flere grunner til å fortette arealene rundt knutepunktene. Fortettingen bidrar til at 

flere får mulighet til å reise kollektivt, kollektivtransporten får bedre passasjergrunnlag og 

rutetilbudet kan styrkes. Dette igjen bidrar til at enda flere reiser kollektivt. 

 

Denne positive spiralen fører til lavere klimagassutslipp, mindre belastning på veinettet, og 

motvirker byspredning. I tillegg kan fortetting og arealutvikling gi økonomisk bidrag til å 

utvikle infrastrukturen. 

For å få enda større kunnskap om klimaeffektene av knutepunktsutvikling engasjerte ROM 

Eiendom AS i 2013 Transportøkonomisk institutt (TØI) for å vurdere effektene av ROMs 

utbygging i Bjørvika3. Gjennom en internasjonal litteraturstudie fant TØI solid 

dokumentasjon på at bilavhengighet øker med avstand til sentrum. Dette gjelder for 

arbeidsplasser, handel og boliger. Videre viser studien at høy arealutnyttelse rundt 

knutepunktene er samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

Når det gjelder ROMs konkrete prosjekt med 12.500 arbeidsplasser i Bjørvika, viser 

analysen at lokaliseringen sparer byen for 6.250 bilturer og 110.000 kjøretøykilometer 

sammenlignet med om disse arbeidsplassene var fordelt utover i byen. Rapporten 

konkluderer med at klimaeffekten er betydelig.  Det er all grunn til å tro at en tilsvarende 

lokaliseringspolitikk, også i andre norske byer, vil være et viktig bidrag for å nå nasjonale 

mål om nullvekst i personbiltrafikken. 

ROM besitter arealer ved stasjoner og knutepunkter i de fleste norske byer og kan spille en 

nøkkelrolle i knutepunktsutviklingen.  

                                                 

3 Miljøeffekter av sentral knutepunktsutvikling, TØI, 2013 

Flere får 
mulighet til 

å reise 
kollektivt

Flere 
passasjerer

Bedre 
kollektivtilbud

Flere 
passasjerer

Fortetting
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4. HVA ER ET GODT KNUTEPUNKT? 
 

Historisk har byer og tettsteder vokst opp rundt transportknutepunktene. Der ferdselsårer 

møttes, der det var en god havn, eller der hvor toget stoppet, gav det grunnlag for ny 

næringsutvikling og økt bosetting.  Dagens kollektivknutepunkter er steder hvor 

kollektivlinjer møtes. Disse punktene er svært viktige noder i transportnettet. For å ivareta 

sin funksjon må kollektivknutepunkter tilby effektiv omstigning mellom ulike kollektivlinjer 

og/eller andre transportformer. For å kunne kalles gode knutepunkter må knutepunktene 

også bidra til riktig byutvikling og være en møteplass for byens eller tettstedets innbyggere. 

Med knutepunktsutvikling vektlegger vi i denne rapporten både utvikling av infrastrukturen i 

selve knutepunktet og arealutviklingen i en radius på omtrent 500 meter fra stasjonen4.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

4 500 meter regnes ofte som gangavstand, men grensene må tilpasses stedlige forhold, og 
kan i prinsippet være alt fra 300 m til 1000 meter fra stasjonen. 

 

 

Det trafikale knutepunktet

Byutvikling

Radius=500 m
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HVILKE FUNKSJONER MÅ IVARETAS? 

 

I faglitteraturen er det relativt stor enighet om hva som kjennetegner gode knutepunkter. 

ROM Eiendom har ambisjon om at knutepunktsprosjektene skal bidra til: 

 

- Riktig byutvikling 

- Omstigningsmuligheter 

- Møteplasser 

Nedenfor har vi listet funksjoner som ROMs prosjektledere mener bør ivaretas5: 

Riktig byutvikling  

Følgende er viktig for å oppnå riktig byutvikling: 

- Fortetting på og rundt knutepunktene 

- Effektiv arealutnyttelse 

- Utforming som åpner for interaksjon med resten av byen 

- Arealbruk som genererer aktivitet på bakkeplan 

- Bygningsmasse som styrker stedets urbane kvaliteter 

- By- og eiendomsutvikling som bidrar til økt bruk av kollektivtransport 

- Lokalisering av arbeidsplassintensive og publikumsintensive funksjoner 

Omstigning  

Følgende er viktig for å oppnå effektiv omstigning: 

- Effektiv og trygg trafikkavvikling  
- Gode overgangsmuligheter 

- Korte gangavstander mellom transportformer 
- Parkeringstilbud for bil og sykkel 
- Koordinert rutetilbud 
- God informasjon for brukeren 
- Felles terminalfunksjoner 
- God orienterbarhet 
- Universell utforming 

 

                                                 

5 Spørreundersøkelse blant ROM Eiendoms prosjektledere i 2013 
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ROMs prinsippskisse for hvordan knutepunktene bør utvikles slik at de får effektiv 

arealbruk, høy arealutnyttelse, enkle overganger og god orienterbarhet. 

 

Møteplass 

Følgende er viktig for at knutepunktet skal fungere som møteplass: 

- Trygghet  

- Service til de reisende   

- Sitteplasser 

- Handel, kiosk, og kafe 

- Beskyttelse mot vær og vind 

- Rent og ryddig 

 

Andre kvalitetskriterier 

Andre faktorer som må hensyntas er: 

- Markedstilpasning 

- Økonomisk bærekraft 

- Riktig dimensjonering 

- Høy standard/estetikk  

- Oversiktlighet 

- Mulighet for drift av knutepunktet under bygging 
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5. ROLLER I 

KNUTEPUNKTSUTVIKLINGEN 
 

God knutepunktsutvikling er avhengig av at alle aktørene drar i samme retning. Det 

offentlige er ansvarlig for å finansiere nødvendig infrastruktur og et kollektivtilbud som 

støtter opp om knutepunktet, samt lage kommuneplaner og reguleringsplaner som 

tilrettelegger for knutepunktsutvikling. Private aktører bidrar til å realisere ønsket fortetting 

og byutvikling ved knutepunktene.  

DE OFFENTLIGE AKTØRENES ROLLE I 

KNUTEPUNKTSUTVIKLINGEN: 

Kommunene 

Gjennom kommuneplanlegging og reguleringsplanlegging er kommunene ansvarlig for å 

definere rammene for den fysiske utviklingen av det enkelte knutepunkt. Kommunene har 

derfor en nøkkelrolle i knutepunktsutviklingen. Kommunene har også ansvar for kommunal 

infrastruktur som vei, vann- og avløp, torg og parker.  

Fylkeskommunene  

Fylkeskommunene er ansvarlig for å legge opp og finansiere den lokale og regionale 

kollektivtrafikken, bortsett fra togtilbudet.  Videre finansierer fylkeskommunene 

infrastruktur knyttet til fylkesveiene.  Som regional planmyndighet har fylkeskommunene 

innsigelsesrett i plansaker. I hvilken grad fylkeskommunene tar et økonomisk ansvar for 

knutepunktene varierer fra fylke til fylke.  

I Akershus tar fylkeskommunen et stort ansvar, og har blant annet opprettet et eget 

fylkeskommunalt foretak, Akershus KollektivTerminaler, som har ansvar for å drifte og 

vedlikeholde 23 knutepunkter. Foretaket har 42 fast ansatte og er et kompetanseorgan i 

knutepunktsaker. Andre fylkeskommuner, som f.eks. Buskerud og Vest-Agder, ser det ikke 

som sin oppgave verken å eie eller drifte kollektivknutepunkter. I Stortingsmelding om NTP6 

er fylkeskommunene gitt et overordnet ansvar for rolleavklaring ved utvikling av 

knutepunkter for kollektivtrafikken og tilliggende områder. Fylkene i Østlandssamarbeidet 

har startet opp et arbeid sammen med Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB og ROM 

Eiendom for å avklare rollene i knutepunktsutviklingen på Østlandet. 

Fylkesmannen 

Fylkesmannen er ingen direkte part i knutepunktsprosjektene, men skal ivareta statens 

politikk blant annet som innsigelsesmyndighet i plansaker. Når det kommer til selve 

planbehandlingen av knutepunktsprosjekter, er fylkesmannen en viktig aktør.  

Jernbaneverket 

Jernbaneverket er ansvarlig for utbygging og drift av jernbanens infrastruktur som blant 

annet omfatter skinnegangen, plattformer, signalanlegg og publikumsfunksjoner på 

stasjonene som f.eks. venterom, adkomstarealer og parkering. Jernbaneverket skal også 

avklare fremtidig arealbehov og sikre en forsvarlig arealdisponering på grunnarealer og i 

bygg som er eller vil bli viktige for jernbanedriften. 

 

 

                                                 

6 Nasjonal Transportplan 2014-2023, St. Meld.  26 (2012-2013) 
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Statens vegvesen 

Er ansvarlig for infrastruktur knyttet til riksveiene. Statens vegvesen skal også ta et 

sektoransvar for vei og veitrafikk på tvers av sektoren7, uavhengig hvem som har det 

primære ansvaret. Herunder ligger også ansvar for kollektivtrafikkens fremkommelighet og 

utvikling av knutepunkter.   

NSB 

NSB er ansvarlig for drift av persontogtilbudet i hele Norge, bortsett fra Flytoget. NSB har 

det direkte kundeansvaret for de togreisende. 

ROM Eiendom 

ROM Eiendom er eid av NSB. ROM forvalter og utvikler arealer i og rundt knutepunkter over 

hele landet. ROM har ansvar for å utnytte arealene på en måte som er til det beste for 

passasjerene og godskundene, og skal bidra med tilskudd til NSB. 

 
DE PRIVATES ROLLE I KNUTEPUNKTSUTVIKLINGEN 

 

I de fleste knutepunktsprosjekter overlates det til kommersielle aktører å realisere bolig- og 

næringsbygg.  Når kommunen har vedtatt en reguleringsplan, er det som oftest utbyggere 

og eiendomsbesittere, som bestemmer om og når prosjekter skal settes i gang. 

Utbyggingen skjer med privat finansiering og forretningsmessig risiko. Utbyggere prioriterer 

prosjekter med tilfredsstillende/god risikojustert lønnsomhet. Det er derfor viktig at planene 

som lages for knutepunktene er forutsigbare og at de er utarbeidet med tanke på at 

gjennomføringen skal være økonomisk bærekraftig. Planer hvor det ikke er samsvar mellom 

kostnader og inntjeningspotensial vil ikke bli realisert. Opplevd uforutsigbarhet kan også 

sette en stopper for knutepunktsutvikling. 

 

SENTRALE UTFORDRINGER 

Ettersom aktørene i knutepunktsutviklingen har ulike roller og ansvar, er også 

perspektivene og forståelsen for knutepunktsutvikling ulik. Alle parter er i utgangspunktet 

enige om at knutepunktsutvikling er viktig, men de har gjerne ulike syn på prioritering av 

ulike hensyn og derfor på hvordan det enkelte knutepunkt bør utformes.  

Riktig balanse mellom arealforbruk til infrastruktur og byutvikling 

Kollektivtransportens infrastruktur utgjør kjernen i knutepunktet. Det er infrastrukturen og 

knutepunktets funksjon som byttepunkt i kollektivtransportsystemet som er grunnlaget for 

knutepunktsutviklingen.  Uten tilrettelegging for omstiging og trafikkavvikling har man 

heller ikke et knutepunkt.  

For å støtte opp om overordnede målsettinger om miljøvennlig og attraktiv byutvikling og 

for å dra nytte av samfunnsmessige infrastrukturinvesteringer, bør det bygges ut med høy 

tetthet i og rundt knutepunktene. I noen tilfeller kan infrastrukturbidrag fra 

byutviklingsprosjekter bidra til å realisere knutepunktets infrastruktur. Dette fordrer 

tilstrekkelig arealutnyttelse og/eller at nok areal settes av til byutvikling. 

Aktørene som har ansvar for infrastrukturen, ser det som sin rolle å sikre at det er 

tilstrekkelig areal til å ivareta knutepunktets funksjon i transportsystemet.  Disse aktørene 

har i utgangspunktet ikke noe incentiv for også å sikre arealer til byutvikling.  Det er derfor 

incitamenter til at man «for sikkerhets skyld» vil sikre seg mer areal til infrastruktur enn et 

nøkternt behov skulle tilsi. Det kan for eksempel være praktisk å anvende sentrumsarealer 

                                                 

7 Jfr. instruksen for Statens vegvesen, fastsatt ved kongelig resolusjon av 27. mai 2005. 
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til oppstilling av tomme busser eller lagring av utstyr, men dette er ikke alltid 

samfunnsmessig optimal bruk av arealene, og det fremmer definitivt ikke byutvikling.  

Samtidig som man må vokte seg så ikke infrastrukturen blir så arealkrevende at man 

fjerner potensialet for byutvikling, må man også vokte seg så ikke byutviklingen går på 

bekostning av kollektivtrafikkavviklingen og knutepunktets funksjon som omstigningspunkt.  

Riktig balanse mellom kostnader og inntektspotensial 

Det er kommersielle aktører som i stor grad står for eiendomsutvikling i knutepunktene. 

Disse vil kun investere dersom prosjektene er tilstrekkelig lønnsomme. I noen tilfeller kan 

infrastrukturbidrag fra grunneiere/utbyggere være med å finansiere nødvendig infrastruktur 

i knutepunktet8.  Det er da viktig at ikke infrastrukturbidrag og andre rekkefølgekostnader 

overstiger inntektspotensialet i prosjektet (dvs. medfører for stor tomtebelastning).  

Utbetalingsprofilen er viktig for eiendomsutviklere. En initialinvestering som forutsettes 

dekket av etterfølgende utbyggingsfaser, er ødeleggende for verdien av å kunne utsette et 

byggetrinn. En plan som innebærer etablering av kostbare infrastrukturanlegg i forkant av 

prosjektgjennomføring kan føre til at prosjektet stopper opp. Krav om økte 

infrastrukturbidrag og andre rekkefølgekrav vil ofte forutsette økt arealutnyttelse. 

Som planmyndighet er det kommunene som setter rammene for arealutnyttelsen og som 

forhandler utbyggingsavtale med utbyggerne. I noen tilfeller vil kommunene kunne stille 

krav som ikke er forenelige med økonomisk gjennomførbarhet. Planprofesjonens innretting 

mot å sikre offentlige og offentlighetens interesser kan gjøre det vanskelig å innarbeide 

bedriftsøkonomiske hensyn, selv om det er avgjørende for gjennomførbarhet.  Dersom man 

skal sikre gjennomførbare knutepunktsprosjekter, bør også lønnsomhet være et element i 

kommunenes og andre planmyndigheters vurderinger.   

                                                 

8 Jfr. plan- og bygningslovens §17 om infrastrukturbidrag kan utbygger pålegges å bekoste 
tiltak som er nødvendig for gjennomføring av planvedtak. Kostnadene må stå i forhold til 
den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen. 
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6. HVORDAN LYKKES MAN MED 

KNUTEPUNKTSUTVIKLING? 
 

GODT SAMARBEID ER EN FORUTSETNING 

ROM Eiendom har erfaring med prosjekter som lykkes, men også erfaring fra mindre 

vellykkede prosjekter. Ved gjennomgang av konkrete eksempler, jfr. kap. 9, fremkommer 

en del kjennetegn ved vellykkede og mindre vellykkede prosesser.  

I følge ROMs prosjektledere9 er vanlige årsaker til at prosjekter stopper opp blant annet 

manglende avklaringer i tidlig fase, manglende forpliktelser fra deltakende parter, uenighet 

med og mellom myndigheter og naboer, eller at planene ikke er markedstilpasset. 

Forskjellige mål hos sentrale aktører som NSB/ROM og Jernbaneverket kan også føre til at 

prosjekter stopper opp. Fellestrekk ved prosjekter som lykkes, er: 

1. Offensiv kommune 

2. Klare mål og ansvarsforhold  

3. Riktig steds- og funksjonstilpasset organisering 

4. Riktig kompetanse gjennom hele prosjektforløpet: 

 - God fagkompetanse (knutepunktkompetanse) 

  - God markedskompetanse 

  - God gjennomføringskompetanse 

 

KLARE MÅL OG ANSVARSFORHOLD 

Selv om ansvarsforhold hos de ulike aktørene i hovedsak er definert, er det likevel 

gråsoner, og en rekke forhold som må avklares fra prosjekt til prosjekt. Prosjekteksemplene 

i kapittel 9 viser at ansvar for ulike elementer ved planlegging, gjennomføring og drift må 

avklares så tidlig som mulig i prosessene. Dette samsvarer også med Jernbaneverkets 

erfaringer på Ski, Holmestrand og Moss stasjon, omtalt i Jernbaneverkets Intercity-

strategi10. Partene som skal samarbeide om utviklingen av det enkelte knutepunkt må 

komme til enighet om målsettinger, ansvar, organisering og gevinst- og kostnadsdeling så 

tidlig som mulig. Dette må nedfelles i en intensjonsavtale, samarbeidsavtale og/eller 

aksjonæravtale mellom partene. I senere faser av prosjektet bør ansvarsforhold 

formaliseres i utbyggingsavtaler mellom kommune og utbyggere, og i avtaler om drift og 

vedlikehold. 

 

RIKTIG STEDS- OG FUNKSJONSTILPASSET ORGANISERING 

Det er viktig å ha en helhetlig strategi for utviklingen i og rundt det enkelte knutepunkt. 

Samtidig må man passe på at det ikke er for mange aktører som er avhengig av hverandre 

for å kunne gjennomføre prosjektet.  Det må tenkes helhetlig rundt det enkelte knutepunkt, 

samtidig som planprosessene ikke må bli unødvendig lange. Eksemplene i denne rapporten 

viser at det innenfor en radius på 300-1000 meter kan være hensiktsmessig å dele 

knutepunktsutviklingen opp i mindre delprosjekter med egen organisering og eierskap. Det 

trafikale knutepunktet kan være et eget prosjekt, mens innenfor 300-1000 meters radius 

kan det være flere prosjekter/byutviklingsprosjekter som støtter opp om knutepunktet. Ved 

                                                 

9 Spørreundersøkelse gjennomført 2013, se kap.2 
10 Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene. Delprosjekt: Planveileder 
for byområder og knutepunkter. Jernbaneverket 2013 



15 

en slik organisering kan de enkelte prosjektene starte opp når de er klar, uten å måtte 

vente på avklaringer i alle andre prosjekter i området. Dersom kommunen bruker 

områdereguleringsplan som overordnet styringsverktøy er det viktig at denne ikke er for 

detaljert og at den innehar tilstrekkelig fleksibilitet. Den overordnede planen bør legge 

rammene for blant annet infrastruktur, mens detaljer som ikke er viktige for helheten 

håndteres i detaljreguleringsplaner for de enkelte delprosjekter.  Denne måten å 

strukturere og avgrense prosjektene på har vist seg vellykket i Trondheim, Jessheim og 

Nodeland11.  

Dersom flere utbyggere skal være med å spleise på infrastrukturen, kan dette løses med å 

etablere en områdemodell hvor kostnader fordeles. Dette innebærer at alle som drar nytte 

knutepunktsutviklingen, også er med å bære kostnadene. Bruk av områdemodell er 

nærmere beskrevet i kapittel 7.  

Avhengig av hvem som skal samarbeide, hvilket behov som skal løses og kompleksiteten i 

knutepunktet kan ulike samarbeidsmodeller benyttes. Hvilke samarbeidsmodeller som 

egner seg når, drøftes i kapittel 7. 

 

RIKTIG KOMPETANSE GJENNOM HELE PROSJEKTFORLØPET  

For å utvikle gode knutepunkter er man avhengig av å ha med riktig kompetanse til riktig 

tid i prosessen.  Fagkompetanse innen blant annet kollektivtransport, byplanlegging og 

arkitektur, samt markedskompetanse og økonomisk kompetanse må være med gjennom 

hele prosjektforløpet fra tidligfase til gjennomføring.  

Fagkompetansen skal sikre at knutepunktet fungerer som et omstigningspunkt, at 

prosjektet bidrar til riktig byutvikling og at møteplasser skapes. Økonomi- og 

markedskompetanse skal sikre at prosjektet er gjennomførbart. I en tidligfase vil de 

økonomiske vurderingene være svært grove og enkle, men etter hvert som planleggingen 

skrider frem, vil kalkulasjonene bli mer omfattende og detaljerte. Egne økonomimodeller 

kan lages for å foreta beregninger parallelt med at man planlegger12. Dersom det ikke er 

samsvar mellom kostnader og inntektspotensial, eller mellom reguleringsformål og 

markedets behov, vil ikke prosjektene komme i gang med vedtatt reguleringsplan13. Det er 

også viktig at partene som skal bekoste infrastrukturen, underveis i prosessen avklarer at 

det finnes tilstrekkelige midler på de ulike budsjettene, til å gjennomføre prosjektet. 

  

 

                                                 

11 Omtalt i kapittel 11 
12 Jfr. utvikling av havnefronten i Kristiansand (Kanalbyen), og Marvikssletta i Kristiansand. 
13 Se beskrivelse av Nodeland stasjon og Trondheim stasjon i kapittel 9.  

Tidligfase Planfase Gjennomføring

Samarbeidsmodell
Markedsvurderinger

Faglige vurderinger

Økonomiske vurderinger /kalkulasjon

Markedsvurderinger
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ANBEFALINGER FOR TIDLIGFASE 

 

Tidligfase = tiden hvor man definerer et prosjekt og vurderer oppstart av planarbeid. 

 

TRINN 1  –  INNLEDENDE UNDERSØKELSER 

 

Avklare muligheter for knutepunktsutvikling:  
Et knutepunktsprosjekt bør ta utgangspunkt i overordnede planer og strategiske 

dokumenter. Ligger det føringer for knutepunktsutvikling i overordnede planer? Hva må til 

for at knutepunktet skal fungere bra? I denne fasen er det behov for innledende 

sonderingsmøter med/mellom offentlige myndigheter som kommuner, fylkeskommune, 

Jernbaneverket og Statens vegvesen. Målet er å undersøke muligheter og behov.  

Uavhengig av hvem som er initiativtaker til et konkret knutepunktsprosjekt, vil den aktuelle 

kommunen måtte ta et sentralt koordineringsansvar for den overordnede planprosessen, 

som også involverer samarbeidet mellom interessentene. I noen tilfeller kan det være 

hensiktsmessig at Jernbaneverket, Statens vegvesen og ROM engasjerer seg og bidrar i 

kommunens overordnede planarbeid og etterspør føringer som støtter opp om 

knutepunktsutvikling. Tidlig samarbeid mellom kommunen og de tunge interessentene vil 

legge grunnlaget for en mer smidig reguleringsplanprosess på et senere stadium. Jessheim 

er et godt eksempel hvor ROM allerede for 15 år siden tok en aktiv rolle i kommunens 

sentrumsplanlegging. Forbindelser over sporet til ROMs arealer ble da planlagt og la 

grunnlaget for det som senere skulle komme, jfr. kap. 7.  

Eiendomsforhold:  

I innledende fase bør man fremskaffe en oversikt over eiendommer i og rundt 

knutepunktet.  Det bør gjøres en vurdering av hvilke eiendommer som man bør ha med, og 

hvilke eiendommer man må ha med i prosjektet. Hvem eier de aktuelle eiendommene, 

hvordan er grunnforholdene, er det rasfare, overvannsproblematikk eller forurensing i 

grunnen? Foreligger det heftelser på eiendommene? Hva er reguleringsstatus? 

Gjennomførbarhet:  

Allerede i innledende fase bør man også ha en formening om hva markedet i området 

etterspør. Det bør foretas enkle og svært grove økonomiske kalkyler for å avklare risiko og 

realisme i prosjektet. I noen tilfeller kan profesjonelle grunneiere tilføre planarbeidet en 

forståelse av enkle kommersielle sammenhenger og hva slags utvikling som er relevant. For 

eksempel hvordan utviklingen kan tilpasses markedet både nå det gjelder formål, størrelse 

på utviklingstrinn og sammenheng mellom prosjektrealisering og utbetalingsprofil for 

infrastrukturbidrag. 
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TRINN 2  –  INTERESSENTANALYSE  

 

Etter å ha foretatt innledende undersøkelser bør det gjennomføres en interessentanalyse. 

En hensiktsmessig måte å gjøre dette på er å ha et innledende informasjonsmøte med alle 

interessenter samlet. Deretter gjennomføres individuelle møter med de enkelte aktører. For 

en grunneier kan det være lettere å uttrykke seg åpent når ikke alle naboer er tilstede. 

Avhengig av svarene kan det bli behov for nye møter på tomannshånd eller i plenum for 

ytterligere avklaringer. Målet med interessentanalysen er å finne ut hvilke interesser og 

behov de ulike partene har, samt avklare om de ønsker å bli med i prosjektet, forholde seg 

passive, eller om de faktisk er motstandere. Et annet formål med en slik analyse er at 

grunneiere og potensielle samarbeidspartnere føler seg tatt på alvor og at eventuelle 

misforståelser ryddes av veien. Man legger grunnlaget for samarbeid fremfor konflikt.  

Et resultat av interessentanalysen kan være at man ønsker å starte opp et prosjekt, eller 

det kan være at man velger å la saken ligge. En tredje konklusjon kan være at man ønsker 

å tilegne seg mer kunnskap før man fatter en beslutning.  En måte å gjøre dette på er ved å 

gjennomføre en mulighetsstudie. 

Mulighetsstudie: 

I de fleste eksemplene i denne rapporten (jfr. kap. 9) brukes mulighetsstudier for å 

synliggjøre muligheter og avdekke potensielle konflikter. Detter kan være avgjørende for 

om man velger å etablere et prosjekt, og for hvordan prosjektet gjennomføres. I noen 

tilfeller kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en mulighetsstudie sammen med 

potensielle samarbeidspartnere, før man eventuelt blir enige om å etablere et prosjekt. 

Dette ble gjort i ved Trondheim S hvor ROM, Trondheim kommune og Trondheim 

stasjonssenter i fellesskap fikk utarbeidet en mulighetsstudie før de sammen etablerte et 

felles aksjeselskap for videre planlegging av Nye Trondheim S. Man kan også etablere 

prosjektet først og deretter gjennomføre en mulighetsstudie, eller man kan gjennomføre 

mulighetsstudie som første ledd i planfasen.  

 

 

 

  

Avklare behov og 

muligheter  for 

knutepunktutvikling

Felles møte med alle 

interessenter/grunneiere

Individuelle møter med 

alle interessenter / 

grunneiere

Enighet om å gå videre 

med prosjektet 

Etablere et prosjekt

Mulighetsstudie

Innledende 

undersøkelser
Interessentanalyse Etablere et prosjekt
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TRINN 3  –  ETABLERE ET PROSJEKT 
 
En gjennomført interessentanalyse og mulighetsstudie er et godt utgangspunkt for å starte 

opp et prosjekt.  Kunnskap fra interessentanalysen og mulighetsstudien brukes til å utforme 

prosjektet, både med tanke på organisering og med tanke på konseptutvikling. På dette 

stadiet i prosjektet kan det inngås en forpliktende avtale, evt. intensjonsavtale, mellom 

partene hvor følgende inngår:  

1. Mål for prosjektet 

2. Ansvarsdeling mellom partene 

3. Prinsipper for kostnadsfordeling og gevinstfordeling 

4. Forslag til organisering av prosjektet 

 

INVESTORSTRATEGI  

I mange tilfeller har ikke samarbeidspartnerne tilstrekkelig økonomisk gjennomføringskraft 

eller ønske om å stå for hele gjennomføringen selv. Ved etablering av prosjektet bør det da 

lages en investorstrategi for å få inn ekstern kapital og eventuelt utfyllende kompetanser. 

En mulig strategi er å utarbeide reguleringsplan først og deretter søke samarbeidspartnere 

for realisering, alternativt selge prosjektet. En annen strategi er å få med investorer før 

planleggingen starter slik at de får være med å forme prosjektet. På denne måten kan man 

også dra nytte av investorenes kompetanse ved utforming av prosjektet, og man øker 

sjansen for å regulere et økonomisk gjennomførbart prosjekt. En tredje løsning er å kun 

lage reguleringsplan for selve infrastrukturen, som finansieres av det offentlige, og selge ut 

kommersielle arealer, som utvikles for seg i etterkant.  

ØKONOMIMODELL  

Mange prosjekter kan være tjent med å lage en økonomimodell hvor kvalitet og nivå på 

kalkyle er tilpasset prosjektets fase. Det vil si at man får opp tidlig i prosjektet en modell 

som kan benyttes ovenfor samarbeidspartene og ovenfor f.eks. kommune og andre som 

stiller krav, slik at man tidlig kan synliggjøre økonomi og kostnadsnivå i prosjektet. Det gjør 

at man i tillegg til løsning og utforming får fokus på økonomi. Økonomimodellen må 

selvfølgelig bearbeides eller revideres etter hvert som prosjektet skrider frem – tilsvarende 

som man bearbeider planen. Da kan man tidlig avstemme samarbeidspartens forventinger, 

planleggernes forslag og realisme i gjennomføring.  
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ANBEFALINGER FOR PLANFASEN 

 

Ved utarbeidelse av et knutepunktsprosjekt er følgende viktig: 

- Sikre klare mål og ansvarsforhold 

- Sikre transportperspektivet 

- Sikre byutviklingsperspektivet 

- Sikre gjennomførbarhet 

- Sikre driftsperspektivet 

- Sikre robusthet 

 

SIKRE KLARE MÅL OG ANSVARSFORHOLD 

Premisser, målsettinger, funksjonskrav og ansvarsforhold må avklares så tidlig som mulig i 

planprosessen. Det viktig å bruke nok tid for å få gode premisser og mål. Dette bør 

nedfelles i en intensjonsavtale, samarbeidsavtale eller en aksjonæravtale mellom partene, 

samt i planprogrammet. Mål og funksjonskrav må fremheve betydningen av å koble 

byutvikling og kollektivtrafikk. Herunder sikre knutepunktets rolle som omstigningspunkt, 

møteplass og som et bidrag til riktig byutvikling. Økonomisk gjennomførbarhet er også en 

generell målsetting som bør operasjonaliseres konkret i hver sak.  

SIKRE TRANSPORTPERSPEKTIVET  

Knutepunktets funksjon som et effektivt omstigningspunkt må sikres i planleggingen.  

Det er viktig at man tidlig blir enige om funksjonskrav for å sikre at dette blir ivaretatt., jfr. 

beskrivelse i kapittel 4. Man må også ha tanker om hvordan knutepunktet skal fungere i en 

byggefase. Planleggere med kompetanse på kollektivtransport må derfor delta i 

reguleringsplanprosessen. 

SIKRE BYUTVIKLINGSPERSPEKTIVET  

Knutepunktet skal være en møteplass og bidra til en ønsket byutvikling. Det må være tett 

kobling mellom byutvikling og kollektivtransport. Planleggerne må derfor både ha 

kompetanse på byutvikling og kollektivtransport, og hvordan dette virker sammen.  

SIKRE GJENNOMFØRINGSPERSPEKTIVET  

Planer er lite verdt dersom de ikke er økonomisk gjennomførbare. Økonomisk 

gjennomførbarhet bør sikres gjennom hele planprosessen. Man må vite hvilke tiltak som er 

eller kan påregnes finansiert og hvordan prosjektet kan formes for å imøtekomme 

avkastningskrav for eiendomsutviklerne. Man må vite hvor store kostnader til infrastruktur 

og utomhusanlegg prosjektet kan tåle og vurdere hvordan man kan skape tidsmessig 

samsvar mellom infrastrukturbidrag og inntektsgenererende prosjektgjennomføring. Videre 

må man ha kunnskap om perspektiver og preferanser hos utviklere, kapitalkilder og 

sluttbrukere, for samlet sett å ha et bilde om hva markedet vil etterspørre.   

Dersom prosjektet kun har en transport- og byplanmessig tilnærming, er det en fare for å 

regulere en løsning som ikke er økonomisk gjennomførbar. Trondheim S er et eksempel på 

at man fant ut at reguleringsplanen ikke var økonomisk gjennomførbar14. Dette medfører 

nå en omreguleringsprosess, hvor det økonomiske perspektivet i større grad legger 

premissene for planen. Nodeland stasjon15 er et annet eksempel hvor det viste seg å ikke 

være markedsgrunnlag for den næringsvirksomhet som reguleringsplanen legger opp til. 

Ved å ha gjort markedsundersøkelser i forkant av regulering, kunne man avdekket dette 

tidligere og regulert for en annen arealbruk.  

                                                 

14 Se kapittel 9 
15 Se kapittel 9 
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Det anbefales at ressurser med gjennomførings- og markedskompetanse involveres i 

reguleringsplanprosessen og at gjennomførbarhet vurderes med utgangspunkt i 

økonomiske kalkyler som et integrert ledd i planarbeidet.  

SIKRE ROBUSTHET  

Kommunene kan velge å utarbeide områdeplaner for det trafikale knutepunktet og 

omkringliggende områder. Områdeplaner er ment å vare over flere år med varierende 

markeds-situasjoner. Dersom denne løsningen velges for å sikre helheten, bør planene 

utformes fleksibelt, slik at de er robuste overfor markedssvingninger. Områdeplaner bør 

ikke være for detaljerte, ettersom dette reduserer fleksibiliteten. Areal som er nødvendige 

for å ivareta knutepunktfunksjonen, slik som arealer til infrastruktur, bør imidlertid ligge 

fast. 

Innenfor en områdeplan bør det utarbeides detaljreguleringsplaner for mindre delområder.  

Også detaljplaner har lang utviklingstid, men disse er ment å legge til rette for en snarlig 

utbygging. Da blir utfordringen å ta hensyn til markedsbehovenes endringer gjennom 

planprosessen for å ende med et markedstilpasset resultat på vedtakstidspunktet. Som et 

prinsipp bør man vente så lenge som mulig med å foreta beslutninger som reduserer 

handlingsrom. 

SIKRE DRIFTSPERSPEKTIVET  

På planleggingsstadiet må man også ha i tankene hvordan knutepunktet skal fungere i 

driftsfasen.  Det bør gjøres kostnadsoverslag for driften, og ansvar må fordeles mellom 

samarbeidspartnerne. På denne måten får man i planfasen en kvalitetssikring og 

realitetssjekk på om prosjektet vil fungere i driftsperioden. For bygningsmassen vil det som 

regel være eier som tar ansvar for driften, men for uteområdene er det mer komplisert. 

Erfaringsmessig må det gjøres avtaler mellom partene om driften av både inne- og 

uteområder. I utgangspunktet vil det være naturlig at det er en og samme instans som eier 

og har ansvar for driften. Det er derfor også viktig å tenke gjennom hvem som skal være 

eiere etter at prosjektet er realisert.  
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7. ORGANISERING OG 

GJENNOMFØRING AV 

KNUTEPUNKTSPROSJEKTER 
 

 

SAMARBEIDSMODELLER I PLANFASEN 

 

Ulike samarbeidsmodeller kan benyttes i planfasen. Det er essensielt å finne en modell som 

bidrar til at alle parter får et mest mulig helhetlig syn på knutepunktsutviklingen (jfr. 

kapittel 4). Partene må sammen drøfte overordnede mål for det enkelte knutepunkt. Alle 

må ha forståelse for at det kan komme til å måtte inngås kompromisser og at det må være 

en balanse mellom arealforbruk til infrastruktur og byutvikling og en balanse mellom 

kostnader og finansieringsmuligheter.    

 

LILLEHAMMERMODELLEN  

ROM Eiendom har god erfaring ved bruk av Lillehammermodellen. Dette er en 

samarbeidsmodell som benyttes ved de fleste av ROMs knutepunktsprosjekter. Modellen er 

særlig egnet for planlegging av selve det trafikale knutepunktet hvor det først og fremst er 

offentlige aktører involvert. 

I denne samarbeidsmodellen opprettes en felles styringsgruppe med representanter fra 

ROM, kommunen, fylkeskommunen, Jernbaneverket og Statens vegvesen. Styringsgruppen 

består av personer med beslutningsmyndighet, dvs. deltakelse fra ordfører, rådmann, 

regionvegsjef og regionsjef for Jernbaneverket. Dette er nødvendig for å sikre 

gjennomføringskraft. Styringsgruppen suppleres med en prosjektgruppe som består av 

deltakere fra de samme samarbeidspartnerne. Prosjektgruppen består av fagfolk med riktig 

kompetanse. Tydelige mål defineres for prosjektet og det avklares hvem som har ansvar for 

å gjennomføre de ulike tiltakene i prosjektet.    

Elementene i Lillehammermodellen: 

 Opprette styringsgruppe og prosjektgruppe sammen med de mest sentrale 
aktørene (kommune, fylkeskommune, Jernbaneverket og Vegvesen) 

 Sørge for topp representasjon (beslutningsmyndighet) i styringsgruppen. 

 Definere tydelige mål 

 Definere klare roller 

 Definere en part som «driver» 

 Søke om tilskuddsmidler (KID, BRA , Transnova eller belønningsmidler) 

 

SELSKAPSMODELLEN  

Det er vanlig å etablere egne aksjeselskap for å planlegge, bygge ut, samt leie ut eller selge 

eiendom. Selskapene har kun som formål å realisere eiendomsgevinster, og kalles derfor 

Single Purpose selskaper (SPS). Organisering som SPS gir skattemessige fordeler ved 

eventuelt fremtidig salg. Aksjeselskapet vil kunne ivareta eierselskap-

/gjennomføringsperspektivet ved planlegging av prosjektet. Selskapet kan også være 

deltakende part i en evt. styringsgruppe og prosjektgruppe sammen med de offentlige 

aktørene 

I knutepunktsprosjekter vil i mange tilfeller en stor eiendomsbesitter, som f.eks. ROM, 

kunne opprette et SPS alene jfr. Bergen stasjon. I mange tilfeller kan det imidlertid være 

hensiktsmessig å invitere inn flere aktører på eiersiden i et såkalt joint venture. Dette kan 
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gjøres for å samle flere eiendommer og/eller interesser i et fellesskap, få inn tilstrekkelig 

kapital, få inn kommersiell kompetanse, eller knytte relasjoner til det lokale markedet.  

Joint venture med andre utviklere har ofte gitt stor suksess. Eksempler på dette er Grefsen 

Utvikling AS (50% ROM Eiendom AS og 50% JM AS) og Oslo S Utvikling AS (1/3 ROM 

Eiendom AS, 1/3 Linstow AS og 1/3 Entra Eiendom AS) og Jessheim (50% Rom og 50% 

Ø.M. Fjeld Utvikling AS). 

Opprettelse av aksjeselskap kan også være nyttig i tilfeller med kompliserte 

grunneierforhold. Et SPS som deltar aktivt i planleggingen av et område, kan senere 

omgjøres til et utbyggingsselskap (se nærmere omtale på de neste sidene). 

 

HOKKSUNDMODELLEN  

På Hokksund prøves det nå ut en ny modell.  Her er det to parallelle prosesser som jobber 

parallelt med planlegging av Hokksund stasjon og byutvikling tett på stasjonen. Det 

trafikale knutepunktet utvikles etter Lillehammermodellen i et samarbeid mellom alle 

transportaktørene. Deltakerne er kommunen, Jernbaneverket, Statens vegvesen, 

Fylkeskommunen/Brakar og NSB/ROM.  

Aksjeselskapet for byutvikling er eid 50 % av ROM og 50 % av Hokksund kommunes 

utbyggingsselskap. Aksjeselskapet vil stå for planlegging og utbygging av bybebyggelse 

med boliger, næring og evt andre funksjoner. 

God informasjonsflyt mellom de to organisasjonene søkes ivaretatt ved at noen av de 

samme personene er representert i begge organisasjoner. I tillegg vil samordningen 

ivaretas av kommunen som planmyndighet.  

 

 

  

Hokksundmodellen: 

 

Tidligfase Planfase Gjennomføring

Prosjektgruppe

Aksjeselskap
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SAMARBEID MELLOM FLERE GRUNNEIERE I  ET FELLES SELSKAP  

Dersom det er mange grunneiere i/ved et knutepunkt, kan planleggingen bli svært 

krevende og risikoen for konflikter og sub-optimalisering er stor. I slike tilfeller kan det 

være avgjørende at man klarer å samle grunneierne slik at disse får en felles interesse i å 

lykkes. Dersom grunneierne står sammen, oppnår man større gjennomføringskraft, bedre 

prosjekter og større lønnsomhet.  Ved å trekke grunneierne med i et samarbeid får disse 

større innflytelse på prosjektet og de får en økonomisk egeninteresse i at prosjektet lykkes. 

I en prosess hvor grunneiere tas med på laget, har man sett eksempler på at disse går fra å 

være motstandere til å bli pådrivere for realisering av prosjekter. 

Et samarbeid mellom grunneiere (to eller mange) kan organiseres gjennom en 

samarbeidsavtale hvor mål og prinsipper for kostnadsdeling osv. avklares. Men den mest 

slagkraftige organisasjonsformen er i mange tilfeller et felles aksjeselskap (SPS), jfr. 

selskapsmodellen beskrevet tidligere. 

En av fordelene med selskapsmodellen er at man lettere kan få til helhetlig planlegging på 

tvers av eiendomsgrensene og optimalisering av prosjektene uavhengig av 

eiendomsgrensene. Uansett valg av planløsning vil grunneierne være sikret gevinst ved et 

vellykket prosjekt.  

En annen fordel er at selskapet kan ta opp lån som tilbakebetales først når utbygging er en 

realitet. Dette betyr at grunneiere som ellers ikke ville hatt økonomi til å bli med i 

prosjektet, nå kan delta. Grunneierne får omsettelige aksjer og kan eventuelt selge seg ut 

når de ønsker det.  Gjennom aksjeavtalen kan man etablere klare spilleregler for fordeling 

av kostnader og inntekter.   

Prinsippnotat: 

En interessentanalyse (jfr. kapittel 6) kan brukes til å avdekke om grunneierne kan tenke 

seg å ta del i verdiskapningen, om de ønsker å selge sitt areal, eller om de faktisk er 

motstandere av prosjektet. Forventninger, ønsker og mulighetsrom må avklares så tidlig 

som mulig. Før planarbeidet starter, bør det utarbeides et prinsippnotat med mål for 

prosjektet og prinsipper for kostnadsfordeling og eventuelt også gevinstfordeling. 

Prinsippnotatet bør også si noe om hvordan eiendommer skal prises og når de kan innløses 

av utbyggingselskapet.  Prinsippnotatet kan være grunnlag for en senere aksjonæravtale. 

En gjennomtenkt organisering av grunneierne kan ha avgjørende betydning for om man 

lykkes med helhetlig planlegging. Uansett hvilket prinsipp som legges til grunn for en 

eventuell selskapsetablering er det viktig at selskapets styremedlemmer samlet innehar 

kompetanse på eiendom, marked og kollektivtransport.    

Noen prinsipper for eierskap, organisering og gevinstfordeling i eiendomsselskaper er belyst 

nedenfor: 

Prinsipp 1 (Lik andel i selskapet, taksering før regulering): 

Et mulig prinsipp er at partene har en lik eierandel i aksjeselskapet, selv om disse i 

utgangspunktet kan være grunneiere med arealer av ulik størrelse.  Tomtene legges inn i 

en tomtebank, hvor selskapet har opsjon på kjøp av tomtene når delprosjekter skal 

realiseres. Kjøpesum avklares ved taksering. Ved bruk av to uavhengige takstmenn, kan 

man legge til grunn gjennomsnittstakst eller en felles omforent takst. Taksering kan enten 

skje før regulering eller etter regulering. Dersom verditaksering skjer før regulering vil 

verdiøkningen som følge av regulering skje i selskapet, og gevinsten blir fordelt i henhold til 

aksjesits. Dersom en part bidrar med vesentlig mer areal enn andre kan det oppleves 

«urettferdig» at verdiskapningen skal deles likt mellom alle parter.  
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Prinsipp 2 (Lik andel i selskapet, taksering etter regulering): 

For å skape en mer «rettferdig fordeling» kan taksering skje ved ferdig reguleringsplan. Det 

vil da være den enkelte grunneier som nyter godt av verdiskapningen som planen utløser. 

Verdiskapingen vil være avhengig av hva arealet brukes til. Haken ved dette er imidlertid at 

hver grunneier får et særlig incentiv til å ivareta «eget areal». For eksempel vil den som får 

sitt areal regulert til bolig eller næring høste gevinst, mens den som får sitt areal regulert til 

friområde eller parkering vil kunne få vesentlig lavere gevinst. Også dette kan oppleves 

«urettferdig», og det kan gi grobunn for konflikter.  For å unngå å skape vinnere og tapere 

kan selskapet forsøke å fordele kommersielt areal jevnt på alle eiendommene. Det er 

imidlertid ikke gitt at dette vil gi en optimal plan med tanke på å få til gode helhetsløsninger 

for knutepunktet. 

 

Prinsipp 3 (Eierandel i selskapet basert på kvadratmeter, taksering før regulering16): 

Et tredje prinsipp er at grunneiere har andeler i selskapet som tilsvarer antall kvadratmeter 

den enkelte bidrar med. Dette er basert på tanken om at alle kvadratmeter er like viktige 

for å få til en god plan. For å få til ønsket arealutnyttelse på deler av eiendommen er man 

helt avhengig av at andre deler av eiendommen benyttes til friområde, lek eller parkering. 

Den som får arealet sitt regulert til parkering eller friområde, skal derfor ha like stor 

uttelling som den som får arealet regulert til bolig eller næring.  

Dette prinsippet forutsetter at alle eiendommer prises til takst på det tidspunktet 

planarbeidet starter opp. Den enkelte grunneier har så plikt og rett til å selge til 

utbyggingsselskapet når selskapet har bruk for arealet. Verdiskapingen som følger av 

reguleringsplanen skjer i selskapet og fordeles basert på aksjesits. På denne måten unngår 

man sub-optimalisering basert på tomtegrenser, og det blir lettere å få til enighet om et 

helhetlig plangrep for knutepunktet.  Videre unngår man all diskusjon om hvordan verdiene 

skal tas ut avhengig av når utbygging skjer og hvilke parseller som bygges ut først.  Denne 

modellen vurderes nå lagt til grunn når Modum kommune og ROM skal utvikle arealer ved 

Vikersund stasjon.  

 

GJENNOMFØRINGSMODELLER 

 

PRIVATRETTSLIGE AVTALER  

For gjennomføring av tiltak i knutepunktet kan det inngås privatrettslige avtaler mellom 

partene. Dette er tilfellet i Lillehammermodellen hvor Jernbaneverket, ROM Eiendom, 

kommunen, Statens vegvesen og fylkeskommunen inngår avtale om hvem som skal 

bekoste hvilke tiltak til hvilket tidspunkt.  

UTBYGGINGSAVTALER ETTER PLAN-  OG BYGNINGSLOVEN  

Forutsigbarhet er svært viktig for dem som skal investere i et prosjekt. For å skape 

forutsigbarhet rundt hvem som skal opparbeide de ulike anleggene, hva de ulike aktørene 

skal betale og når betalingen skal skje, er det vanlig å utarbeide utbyggingsavtaler. 

Hovedprinsippene er at Staten er ansvarlig for jernbaneinfrastruktur og nasjonalt veinett, 

fylkeskommunen for bussterminaler og fylkesveier, mens kommunen har ansvar for 

kommunale veier. Utbygger har ofte ansvar for å bekoste infrastrukturtiltak som er 

nødvendig for å realisere utbyggingen. Etter utbygging overføres infrastrukturen til relevant 

offentlige aktør.  Med infrastruktur i denne sammenheng menes ikke bare infrastruktur til 

kollektivtransport, men også vei, parkering, gang- og sykkelstier, parker, lekeplasser med 

mer.  

Bruk av utbyggingsavtaler er hjemlet i plan- og bygningsloven. For å kunne inngå 

utbyggingsavtale må det foreligge godkjent reguleringsplan, og tiltakene som 

                                                 

16 Dette prinsippet er lagt til grunn ved utvikling av Skolekvartalet (Kongsberg), Sentrum 
Øst (Stokke), Indre havneby (Horten) og Nybyen (Kristiansand) 
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utbyggingsavtalen omhandler, må være definert i reguleringsplanen.  Erfaring viser at det 

er hensiktsmessig å utarbeide reguleringsplan og utbyggingsavtale parallelt17 for på den 

måten å sikre en økonomisk gjennomførbar reguleringsplan med et definert ansvar for 

oppfølging. Dersom prosjektet berører flere grunneiere, vil det ved forhandling om 

utbyggingsavtale, være en stor fordel om grunneiere har organisert seg, og kan tale med 

en stemme. 

OMRÅDEMODELLER  

Ved store transformasjonsprosjekter med mange grunneiere, kan det være for ambisiøst å 

få til en felles utbyggingsavtale med alle grunneiere og utbyggere. I en slik situasjon kan 

områdemodeller benyttes.  

Basert på en områdeplan kan kommunen gå i dialog med utbyggere og grunneiere for å bli 

enige om noen prinsipper for finansiering av infrastruktur. Alle fellestiltak 

kostnadsberegnes, og det vurderes om tiltakene skal bekostes av det offentlige eller av 

utbyggere. Man kommer deretter frem til hvor mye utbyggere i området skal bidra med 

totalt sett. Ved å gjøre denne øvelsen parallelt med at man utarbeider områdeplanen har 

man anledning til å legge til rette for en trinnvis opparbeidelse (rekkefølgebestemmelsene) 

som sikrer at planen blir økonomisk gjennomførbar før man overlater til andre aktører å 

starte på reguleringsplaner for delprosjekter.  Det kan f.eks. etableres en felles 

utbyggingsavtale på overordnede anlegg som alle aktører har nytte av, og så egne avtaler 

med hver enkelt aktør om tiltakene som gjenstår. 

Når man har kommet frem til hva som skal bekostes av private utbyggere og hva som skal 

bekostes av det offentlige, må man komme til enighet om prinsipper for hvor mye den 

enkelte utbygger skal bidra med. En mulighet er at hver enkelt utbygger får ansvar for 

konkrete tiltak i planen. I store områdereguleringer kan dette være svært krevende, 

ettersom det er mange tiltak som skal gjennomføres og det er flere grunneiere/utbyggere 

som berøres, og disse kan ha ulik evne og ulik tidshorisont for å realisere sine prosjekter. I 

en slik situasjon kan det være hensiktsmessig å opprette et infrastrukturselskap, som står 

for utbygging av infrastrukturen i området. I en slik modell er det vanlig at utbyggerne 

bidrar med et visst kronebeløp til infrastrukturselskapet (infrastrukturbidrag) per 

kvadratmeter som bygges ut. Infrastrukturselskapet bygger deretter ut infrastrukturen 

fortløpende når pengene kommer inn. Når felles infrastruktur er realisert, kan denne 

overdras av det offentlige.  

To modeller kan legges til grunn for infrastrukturselskapet.  Anleggsbidragsmodellen 

innebærer at kommunen er byggherre, inngår kontrakter og at betalingsstrøm går gjennom 

kommunen. Utbyggere betaler til kommunen. Kommunen får mva. refusjon. 

Justeringsmodellen18 innebærer at utbygger engasjerer og betaler entreprenør, men har 

avtale med kommunen om å få mva. beløpet refundert i 10 like deler over 10 år.  

  

                                                 

17 Dette samsvarer med konklusjonene i «Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-
strekningene. Delprosjekt: Planveileder for byområder og knutepunkter, Jernbaneverket 
2013». 
18 Jfr. Justeringsreglene i Merverdiavgiftsloven, 2008 
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8. HVA KAN AKTØRENE BIDRA MED? 
 

KOMMUNENE  

Kommunene bør være en pådriver og aktiv part i knutepunktsutviklingen. En overordnet 

knutepunktstrategi bør forankres i kommuneplanen. Videre bør kommunene være pådriver 

for utarbeiding av planer for knutepunktene og omkringliggende områder.  Kommunene bør 

da samarbeide med fylkeskommunen, Jernbaneverket, Statens vegvesen, ROM Eiendom og 

eventuelt andre grunneiere om planleggingen. I områder med mange grunneiere bør 

kommunen være en pådriver for å samle grunneierne med tanke på å få til en helhetlig 

utvikling av området.  

I knutepunktsprosjekter er det ofte behov for at kommunene bruker investeringsmidler i 

samarbeid med andre offentlige eller private aktører. Kommunene bør også aktivt lokalisere 

egne virksomheter slik at disse støtter opp om knutepunktene. Samtidig bør kommunene si 

nei til utvikling av omfattende service, store kontorarbeidsplasser og detaljhandel frikoblet 

fra knutepunktstrukturen. 

De fleste kommuner har en eiendomsavdeling som står for gjennomføring av kommunens 

egne utbyggingsprosjekter. Det anbefales at kommunene benytter denne kompetansen når 

reguleringsplaner for knutepunkter skal utarbeides eller fremmes for politisk behandling, og 

når det skal forhandles om utbyggingsavtaler. Denne kompetansen bør involveres for å 

påse at det er samsvar mellom infrastrukturkostnader og finansieringsmuligheter. Dersom 

kommunen ikke besitter denne kompetansen internt, kan det engasjeres uavhengig 

rådgivning.  

 

FYLKESKOMMUNENE  

Fylkeskommunene kan peke ut knutepunktene og bidra ved å etablere et kollektivtilbud 

som støtter opp om knutepunktet og som korresponderer med evt. togtilbud. Videre kan 

fylkeskommunene bidra med investeringer i infrastruktur og ved å lokalisere egne 

virksomheter slik at disse støtter opp om knutepunktene. Det finnes også eksempler på at 

fylkeskommuner påtar seg et større driftsansvar for knutepunkter. Dette er særlig relevant i 

rene bussknutepunkter.  

Ved behandling av reguleringsplaner for knutepunkter bør fylkeskommunen påse at 

knutepunktet både fungerer som et effektivt omstigningspunkt og at det legges til rette for 

høy arealutnyttelse. Fylkeskommunen bør også ha med i vurderingen at det skal være en 

balanse mellom arealforbruk til infrastruktur og byutvikling, og at det skal være balanse 

mellom infrastrukturkostnader og finansieringspotensial. 

STATEN  

Utvikling av effektive knutepunkt med høy arealutnyttelse er et overordnet statlig mål. 

Jernbaneverket og Statens vegvesen skal finansiere infrastrukturtiltak i knutepunktene. 

Knutepunktsutvikling er derfor avhengig av når og hvor de statlige etatene prioriterer å 

bruke sine investeringsmidler. Det kunne vært gunstig om etatene fikk «formålsmidler» til 

knutepunktsutvikling for å kunne prioritere midler når prosjektene er klare. Dette vil trolig 

være mer fleksibelt enn når all knutepunktsutvikling må innordnes forskjellige prioriteringer 

på forskjellige sektorer. Til en viss grad gis det mulighet til en slik prioritering i de største 

byromdådene ved utarbeidelse av bymiljøavtaler/bompengepakker.  

Jernbaneverket og Statens vegvesen kan, på lik linje med andre statlige 

sektormyndigheter, mene noe om utformingen av knutepunktene og evt. legge ned 

innsigelse. Fylkesmannen bør ha en rolle med å samordne statlige høringsuttalelser og 
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innsigelser19. På denne måten unngår man at statlige mål slår hverandre i hjel, og man kan 

finne frem til løsninger som er til det beste for knutepunktet totalt sett. Utvikling av 

effektive knutepunkt med høy arealutnyttelse bør være et overordnet mål. Også 

fylkesmannen må ha med i vurderingen at det skal være en balanse mellom arealforbruk til 

infrastruktur og byutvikling, og at det skal være balanse mellom infrastrukturkostnader og 

finansieringspotensial. 

Sist, men ikke minst, bør statlige virksomheter lokaliseres slik at de støtter opp om 

knutepunktene. Kanskje bør Fylkesmannen få et ansvar for å påse at andre statlige 

virksomheter fører en lokaliseringspolitikk som er i tråd med overordnede føringer for areal 

og transport? 

 

ROM EIENDOM  

ROMs viktigste samfunnsoppdrag er å utvikle gode kollektivknutepunkt med boliger, 

arbeidsplasser og servicetilbud, og derigjennom bidra til at flere reiser kollektivt. Som et 

statlig eid utbyggingsselskap kan ROM være en brobygger mellom kommersielle og 

samfunnsmessige interesser. ROM vil benytte sin markedskompetanse, 

gjennomføringskompetanse og knutepunktkompetanse i hele utviklingskjeden fra tidlig fase 

til gjennomføring, og derigjennom bidra til kompetanseheving i knutepunktsprosjektene. 

ROM har vedtatt følgende knutepunktstrategi for Intercity området20: 

Eiendomsutvikling: ROM skal gjennomføre konsentrert utbygging i og rundt 

knutepunktene der det er markedsmessig grunnlag, gjennom 

a) utvikling av egne eiendommer 

b) opsjoner, oppkjøp og utvikling av utvalgte eiendommer 

c) etablering av utviklingsselskap (Single-purposeselskap) med andre grunneiere 

for felles utvikling av eiendommene  

Samarbeid om knutepunktsutvikling: ROM skal samarbeide aktivt med øvrige aktører 

(NSB, JBV, Statens vegvesen, kommuner, fylkeskommuner) om utvikling av de trafikale 

delene av kollektivknutepunktene og knutepunktet som helhet. ROM skal også øke 

kvaliteten på stasjoner og knutepunkt gjennom oppgradering, utvikling og forvaltning av 

disse.  

Bidra i planprosesser: ROM skal bidra i lokale og regionale planprosesser for 

jernbaneutvikling, samt by- og tettstedsutvikling med fokus på at arealbruk, byutvikling og 

transportløsninger skal bygge opp under knutepunktet og passasjergrunnlaget til NSB. 

ETABLERE FAST SAMARBEID MELLOM AKTØRENE  

Det vil trolig styrke knutepunktsatsingen om de store aktørene etablerte et sentralt 

samarbeid og forpliktet seg til strategisk satsing på knutepunktsutvikling. Aktørene bør 

enes om noen felles strategier, og helst etablere en felles erklæring om samarbeid for å nå 

overordnete statlige mål og retningslinjer for knutepunktsatsing. Interne strategier, 

generelle retningslinjer og prioriteringer hos den enkelte interessenten ville være med å 

gjøre hver aktør til en mer ensartet og dermed forutsigbar samarbeidspart på tvers av 

konkrete satsinger. På Østlandet er det startet opp et slikt arbeid i regi av 

Østlandssamarbeidet. Her deltar fylkeskommuner, Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB 

og ROM.  

                                                 

19 I perioden 2013-2016 gjennomføres det forsøk i seks fylker hvor fylkesmannen har en 
slik koordinerende rolle i plansaker. Forsøket vurderes vellykket og utvides i 2015 til å 
gjelde seks nye fylker.  
20 Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene, ROM Eiendom, 2014 
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9. GODE EKSEMPLER 
 

LILLEHAMMER  SKYSSTASJON 

 

 

Lillehammer skysstasjon i sin nåværende form sto ferdig i 2011. Prosjektet gikk ut på å 

skape et mer effektivt og attraktivt knutepunkt ved å slå sammen terminal for tog og buss, 

samt unytte arealene mer effektivt. Tidligere skysstasjon ble åpnet et par måneder før de 

Olympiske Vinterleker i 1994, og var da et mønsterprosjekt for hva en moderne skysstasjon 

skulle være. Nye krav og økt fokus på brukerne medførte behov for oppgraderingen. 

Busstasjonen var tidligere eid av Oppland fylkeskommune, men ble kjøpt av ROM for å få 

en helhetlig utvikling av denne og knutepunktet. 

Som et resultat av oppgraderingen har stasjonen fått en ny og åpen planløsning med 

tydelig markert hovedinngang i midtbygget i form av en ”laftekasse”. De reisende med buss 

og tog har fått et nytt og felles venterom. Denne skal assosiere lokal byggeskikk samtidig 

som den skal ha et moderne uttrykk. Det er blitt etablert et regionalt reisesenter med de 

service- og informasjonstjenester som forventes. Lillehammer Turistkontor, Den Norske 

Turistforening og NSBs kundesenter har flyttet inn hit. 

Serveringstilbudet er blitt oppgradert, og i de øvrige arealene er det kontorer og 

Vandrerhjem for overnatting. Ombyggingen gjøres i samsvar med kravene til universell 

utforming. Det er lagt opp til gode informasjonsløsninger med bl.a. sanntidsinformasjon for 

tog og buss. 

  

 
 
Kommune:  
Prosjektnavn:    
Prosjektsjef:  
Knutepunkt:   

Reisende:     
Status:        

 
Lillehammer (27.000 innb.) 
Lillehammer nye skysstasjon 
Per Atle Tufte    
Tog og buss 

6.500 kollektivreisende per døgn, hvorav 2.000 togreisende 
Ferdig bygget 2011  
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SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL RIKTIG BYUTVIKLING 

- Markant, men veltilpasset plassering i bybildet (arkitektoniske kvaliteter) 

- Høy miljøprofil ute og inne 

- God tilgjengelighet for alle brukergrupper fra byen omkring 

 

SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL EFFEKTIV OMSTIGNING: 

- Klar overordnet struktur 

- Oversiktlighet, orienterbarhet og informasjon 

- God tilknytning mellom alle reisemidler (tog, buss og taxi)  

- Kortids- og langtidsparkering, (inkl. plasser for HC, EL-bil), sykkelparkering 

- Fremtidsrettede og fleksible løsninger (inklusive full drift under bygging) 

- Universell utforming 

 

SLIK HAR PROSJEKTET BLITT EN ATTRAKTIV MØTEPLASS  

- Gode byrom og møteplasser ute og inne (profil, identitet og design viktig) 

- Målpunkt for reiser, service, turisme, kultur, overnatting og opplevelse  

- Sikkerhet, trygghet og trivsel 

 

 

LYST OG TRIVELIG MILJØ, GODT MED SITTEPLASSER OG SERVICEFUNKSJON GJØR STASJONEN TIL 

EN MØTEPLASS 
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ORGANISERING: 

Prosjektet var organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe, men etter hvert 

som løsninger ble valgt ble organiseringen gjort om til en utvidet Styringsgruppe. 

Styringsgruppen bestod av Lillehammer kommune, ROM, NSB, Statens vegvesen, Oppland 

fylkeskommune /Oppland Trafikk, Jernbaneverket samt Lillehammer turist. Sistnevnte var 

med i styringsgruppen da turistkonseptet var vesentlig når innholdet i byggene skulle 

defineres og også var en sentral leietaker. Det var en innleid ekstern prosjektleder, 

finansiert over KID-midler. 

I styringsgruppen var det representasjon på tilstrekkelig høyt nivå til å fatte konkrete 

avgjørelser på konsept, fremdrift, ansvar og ikke minst økonomi. De tyngste aktørene i 

prosjektet hadde følgelig også tyngst representasjon. Prosjektgruppen besto av fagpersoner 

fra de samme partene. 

Det ble tidlig definert tydelige mål og en klar rollefordeling mellom partene. Det ble avklart 

hvem som skulle være ansvarlig for å finansiere ulike elementer i prosjektet, og når dette 

skulle skje.  

ROM finansierte rehabiliteringen av bygninger og forskutterte opprustningen av 

utomhusarealene. Sistnevnte ble senere tilbakebetalt av Oppland fylkeskommune, 

Lillehammer kommune, Statens Vegvesen og Jernbaneverket etter hvilket ansvar de 

enkelte hadde for helheten i prosjektet. ROM stod for både prosjektering og gjennomføring 

av alle bygg og anleggsarbeidene. Prosjektet mottok betydelige KID-midler over flere år. 

 
Tidslinje  

Tidligfase 2009 – Oppstart 

2009 – Opprettet styringsgruppe og prosjektgruppe 
2009 – Prosjektplan vedtatt 
2009-2012 – Prosjektet mottar KID midler 
2010 – Mulighetsstudie  

Planlegging 2010 – Mindre endring av reguleringsplan. Prosjektet bygget innenfor    
gjeldende plan.  

Gjennomføring 2011 – Ferdig utbygd 
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ERFARINGER FRA PROSJEKTET  

 

Hovedårsaken til at Lillehammer har blitt definert som et vellykket knutepunktsprosjekt 

ligger i stor grad i organisering og rolleavklaring. Det ble fra starten av prosjektet opprettet 

en styringsgruppe med alle relevante parter (primært offentlige) hvor deltagerne hadde 

tilstrekkelig mandat/fullmakt til å fatte avgjørelser vedrørende konsept, fremdrift, kvalitet 

og økonomi.  

Det var videre viktig for prosjektet at en part hadde det overordnede ansvar for helheten, 

både i forhold til planlegging og gjennomføring. I dette prosjektet var dette ROM. Å se hele 

knutepunktet med omgivelser i sammenheng var også avgjørende for at alle parter så seg 

tjent med å delta i prosjektet også finansielt.  

Av både økonomiske og praktiske årsaker var det viktig at prosjektet kunne bygges i en 

omgang. Dette er krevende i forhold til at de enkelte aktørene ikke nødvendigvis har midler 

samtidig eller har begrensede midler. At en part, i denne sammenheng ROM, hadde 

mulighet til å forskuttere helheten var avgjørende for å bygge dette i en operasjon. Viktig 

for prosjektets suksess var at partene tidlig ble enig om hvordan en helhetlig plan skulle se 

ut og avklare partenes økonomiske bidrag, i den sammenheng var KID midler helt 

avgjørende da disse gjorde det mulig å få til en del ekstra gode løsninger som partene ellers 

ville hatt vanskelig med å finansiere. 
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KNUTEPUNKT VOSS  

 

Voss er en et viktig knutepunkt og en populær turistdestinasjon. I 2008 begynte Voss 

Resort AS å jobbe med hotellplaner ved Voss stasjon.  Uavhengig av hotellplanene var det 

allerede behov for å utvide kapasiteten ved stasjonen. Dessuten var det behov for en mer 

effektiv og trafikksikker kobling mellom tog og andre reisemidler. Det ble innledet et 

samarbeid mellom alle berørte aktører for å gjøre Voss stasjon til et moderne knutepunkt 

for tog, buss, taxi og «kiss and ride». Prosjektet innebar også en ny gondolbane til toppen 

av fjellet Hanguren 800 moh. Dagens gondolbane har behov for omfattende vedlikehold og 

opprusting fremover, og eierne så bedre økonomi i å flytte banen til kollektivknutepunktet, 

hvor kundegrunnlaget er større.   

Partene i prosjektet dro i 2009 på studietur til Sveits og Østerrike for å bli inspirert og få en 

felles plattform for videre arbeid. Her var både private investorer og offentlige aktører som 

kommunen, fylkeskommunen, Jernbaneverket, Statens vegvesen, NSB og ROM med.  

I 2011 fikk samarbeidspartnerne i felleskap gjennomført en mulighetsstudie for 

stasjonsområdet som senere ble lagt til grunn for reguleringsarbeidet.  

Reguleringsplanen som ble vedtatt i 2013, inneholder gode løsninger både for 

kollektivknutepunktet og for Voss som destinasjon.  

SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL RIKTIG BYUTVIKLING 

Utvikling av hotell og gondolbane bidrar til styrking av Voss som turistdestinasjon. Videre 

legger planen til rette for utvikling av bolig og næring i området mellom sentrum og 

stasjonen og bedre gangforbindelse for fotgjengere mellom sentrum og stasjonen. 

Prosjektet medfører også fortetting på og rundt knutepunktet, effektiv arealutnyttelse og en 

utforming som åpner for interaksjon med resten av byen. Parkering flyttes for å gi plass til 

hotelletablering. Nye uterom og plasser bidrar til å knytte sammen sentrum og stasjonen. 

 
 
Kommune:  
Prosjektnavn:    

Prosjektsjef:  
Knutepunkt:        
Status:        

 
Voss (14.000 innb.) 
Knutepunkt Voss 

Connie Nyhaven 
Tog, buss og gondolbane  
Reguleringsplan vedtatt 2013. Forventes ferdig bygget i 2015. 
(Illustrasjon Asplan Viak) 
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Bygningsmassen passer inn og styrker stedets urbane kvaliteter samtidig som prosjektet 

også bidrar til økt bruk av kollektivtransport.  

SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL EFFEKTIV OMSTIGNING 

- Større oppstillingsplass for buss 

- Mer trafikksikker løsning 

- Ny gangforbindelse/kryssing for forgjengere under sporene 

- Universelt utformede forbindelseslinjer mellom de ulike funksjonene 

- Parkeringstilbud for bil og sykkel  

  

 PRINSIPPER FOR UTFORMING AV STASJONEN 

KILDE: NORCONSULT (HENTET FRA MULIGHETSSTUDIET) 
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DETTE GJØR STASJONEN TIL EN ATTRAKTIV MØTEPLASS: 

Voss stasjon er ikke i seg selv en viktig møteplass, men bidrar til å styrke Voss sentrum 

som møteplass. Følgende vil gjøre det hyggelig å oppholde seg på Voss stasjon: 

- Trygghet 

- Service til de reisende 

- Sitteplasser med utsikt til vakker natur 

- Handel, kiosk, og kafe 

- Beskyttelse mot vær og vind 

 

SLIK VAR PROSJEKTET ORGANISERT: 

Selve knutepunktsprosjektet var organisert med en styringsgruppe og en prosjektgruppe. 

Begge gruppene hadde representanter fra NSB, ROM, Voss kommune, Hordaland 

fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Planleggingen av hotellet ble 

gjennomført av Voss Resort AS i en separat reguleringsprosess, men parallelt med 

planleggingen av knutepunktet. Det har vært tett dialog mellom knutepunkt-prosjektet og 

hotellprosjektet underveis.  

 Styringsgruppe Prosjektgruppe 

Voss kommune Einar Hauge (rådmann) Torbjørg Austrud 
(kommunalsjef) 

Hordaland 
fylkeskommune 

Magnus Vestrheim 
(samferdselssjef) 

Olav Lydvo (Skyss) 

Statens vegvesen Olav Finne (Avdelingsdirektør) Lars Øyre (seksjonssjef) 

Jernbaneverket Lars Chr. Stendal 
(strategidirektør) 

Helge Bontveit (utviklingssjef) 

NSB Arne Jakobsen (fagansvarlig 
stasjonsutvikling, p-tog) 

Henning Lirhus (salgs- og 
markedsansvarlig) 

ROM Eiendom Per Atle Tufte (prosjektdirektør) Connie Nyhaven (prosjektsjef) 
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Tidslinje  

Tidligfase 2008 – Voss Resort AS begynte å jobbe med hotellplaner 
2008 - Opprettet styringsgruppe og prosjektgruppe 
2009 – KID- midler 
2009 - Studietur til Sveits og Østerrike 
2010 – Mulighetsstudie, Norconsult 

Planlegging 2011 – Vedtak om å starte områderegulering iht. planprogram 
2012 – 1. gangs behandling av reguleringsplan (innsigelse fra JBV og 
fylkeskonservator) 
2013 – Reguleringsplan vedtas  

Gjennomføring 2014 – Prosjektering 

2014 – Planlagt byggestart, bygges i flere trinn 
2017 – Planlagt ferdigstillelse 

 

ERFARINGER FRA PROSJEKTET  

De viktigste årsakene til at man har lykkes er at man tidlig i planprosessen ble enig om 

felles visjon og tydelige mål. I tillegg er utgangspunktet at det er en presset situasjon på 

Voss som krever at det gjøres tiltak raskt, hvis ikke vil dagens bussholdeplass ved 

stasjonen bli stengt fordi den utgjør en stor trafikkfare for de reisende og de som jobber 

der. Det er derfor stor vilje til å gjennomføre tiltaket både fra lokalt og regionalt hold. Det 

ga også godt grunnlag for å søke økonomisk støtte i form av KID-midler, noe dette 

prosjektet fikk tildelt.  

En annen viktig årsak til at samarbeidet har fungert godt henger sammen med dynamikken 

mellom en sterk styringsgruppe og en faglig tung prosjektgruppe. Denne 

organiseringsmodellen har sikret korte beslutningsveier basert på tverrfaglige vurderinger, 

noe som kreves i et så komplekst og sammensatt prosjekt dersom planen skal gi den 

nødvendige forutsigbarheten som kreves for å få til en effektiv utvikling av knutepunktet.  

Det krever innsats og lokal kjennskap å koordinere og styre et så sammensatt prosjekt, og 

det er en utfordring å styre prosjektet fra Oslo når det skjer på Voss. Det er viktig å ha et 

tett samarbeid lokalt for å lykkes. Det har vært en utfordring å få til fremdrift i prosjektet, 

noe som kanskje henger sammen med at den lokale tilknytningen mellom ROM som 

prosjektansvarlig og øvrige lokale aktører ikke har vært tett nok.  
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JESSHEIM/SAGABYEN 

 

Jessheim er senter i Norges raskest voksende kommune, Ullensaker. Fra å være et lite sted 

for 30 år siden er Jessheim nå i ferd med å bli by. Beliggende kun 40 min med tog fra Oslo, 

og 10 min med bil fra Gardermoen flyplass, er Jessheim en pendlerkommune og et 

attraktivt bosted. Togforbindelsen til Oslo er særdeles viktig. Kommunen ser det som 

strategisk viktig å bygge opp om stasjonen som et knutepunkt for kommunikasjon og som 

et utgangspunkt for byutvikling. Helt siden 1999 har ROM vært delaktig i kommunens 

arbeid med byplan for Jessheim.  

Utviklingsprosjektet Sagabyen ligger like ved stasjonen, men på motsatt side av det 

historiske Jessheim sentrum. I byplanen for Jessheim er Sagabyen en del av sentrum. 

Totalt omfatter prosjektet i underkant av 1.000 leiligheter, 2.600 m2 forretning og i 

overkant av 1.100 bilparkeringsplasser i kjeller. Selve Jessheim stasjon er fredet og er ikke 

omfattet av utviklingsprosjektet. Parallelt med utviklingen av Sagabyen leder Ullensaker 

kommune arbeidet med en plan for stasjonsområdet inkl. ny bussterminal. 

 
 
Kommune:  
Prosjektnavn:    
Prosjektsjef:  
Knutepunkt:   
Reisende:     
Status:        

 
Ullensaker (32.000 innb.) 
Sagabyen 
Tor Saghaug 
Tog og buss 
3.500 kollektivreisende per døgn, hvorav 2.500 togreisende. 
Første byggetrinn ferdigstilt 2014 
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Sentrumsplan for Jessheim: 

     

 

 

 

 

 

 

SAGABYEN ER DELT OPP FLERE BYGGETRINN  

 

1. byggetrinn – Saga Senter – Jessheim sentrum 

120 leiligheter og 8.000 m2 forretningslokaler. Parkeringskjeller for 200 biler. Byggene 

består av to til fire (fem)-roms selveierleiligheter med flotte terrasser/balkonger og 

parkeringsplass i kjelleren. Alle får adkomst via innvendige oppganger med heis. Prosjektet 

vil dessuten få miljøriktig vannbåren varme, balansert ventilasjon og skjult 

sprinklingsanlegg i alle leiligheter. Fellesarealene rundt Saga Senter blir rikholdige og 

spennende, med blant annet fire forskjellige temahager. Hagene vil fungere som 

forfriskende grønne lunger mellom boligene, og hver hage har sin spesielle kvalitet. 

Byggetrinn 1 ble ferdigstilt 2013. 

2. byggetrinn – Saga Atrium 

52 leiligheter og 800 m2 forretningslokaler. Parkeringskjeller for 60 biler. Byggene består av 

en til fire (fem)-roms selveierleiligheter med flotte terrasser/balkonger og parkeringsplass i 

kjelleren. Alle får adkomst via innvendige oppganger med heis og innvendige svalganger. 

Prosjektet vil dessuten få miljøriktig vannbåren varme, balansert ventilasjon og skjult 

sprinklingsanlegg i alle leiligheter. Saga Atrium og Saga Parken er begge ferdig regulert. 

Byggetrinn 2 ventes ferdigstilt 2015. 

  

 

BYPLAN 2030 FOR JESSHEIM 

 

Sagabyen 

Rådhus 

og 

kulturhus 

Kjøpesenter

er 

Stasjonen 
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3.-6. byggetrinn – Saga Terrasse 

Ca. 500 leiligheter og ca. 2000 m2 forretningslokaler. Parkeringskjeller for 563 biler. 

Byggene – totalt 13 bygninger - består av to til fire (fem)-roms selveierleiligheter med 

flotte terrasser/balkonger, og parkeringsplass i kjelleren. Alle får adkomst via innvendige 

oppganger med heis. Prosjektet vil dessuten få miljøriktig vannbåren varme, balansert 

ventilasjon og skjult sprinklingsanlegg i alle leiligheter. Fellesarealene for Saga Terasse 

består av fire store uterom, samt en «action-gate» langs jernbanen. 

Byggetrinn 3 ventes ferdigstilt 2017 

Byggetrinn 4 ventes ferdigstilt 2019  

Byggetrinn 5 ventes ferdigstilt 2021  

Byggetrinn 6 ventes ferdigstilt 2023 

7. byggetrinn – Saga Nord 

Ca. 250 leiligheter. Parkeringskjeller for 250 biler. Byggetrinn 7 ventes ferdigstilt 2026. 

 

SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL RIKTIG BYUTVIKLING 

 

- Prosjektet bidrar til fortetting og effektiv arealutnyttelse ved knutepunktet 

- Helhetlig landskapsgrep med gode byrom/møteplasser mellom bygningene og en romslig    

park 

- Gode gangforbindelser mot stasjonen og øvrige sentrum av Jessheim 

- Det er butikker på bakkeplan som generer aktivitet 

- Prosjektet er bymessig utformet og bidrar til å forvandle Jessheim fra bygd til by 

- Prosjektet bidrar til økt bruk av kollektivtransport 

  

 

Underlagskisse hentet fra Jessheim byplan 2006 
 

Byggetrinn 1 

Saga 

sentrum 

Byggetrinn 2-7 
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SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL EFFEKTIV OMSTIGNING 

Prosjektet omfatter ikke selve stasjonen og trafikkarealene, og har således ikke så stor 

påvirkning på omstigningsmulighetene. Men prosjektet er godt koblet mot stasjonen med 

egen gangbro. Bussterminalen er direkte knyttet til stasjonen. Videre utvikling av 

bussterminalen planlegges i egen prosess mellom Ullensaker kommune og Akershus 

fylkeskommune. 

 

SLIK FUNGERER PROSJEKTET SOM MØTEPLASS  

Det er utendørs møterom i form av byrom mellom bygningene, sitteplasser og lekeplasser. 

Ettersom prosjektet ikke omfatter stasjonen bidrar det ikke direkte til at Jessheim stasjon 

utvikles som møteplass. 

 

ORGANISERING  

På Jessheim arbeides det i prinsippet med to prosjekter parallelt. Det ene er Sagabyen som 

et byutviklingsprosjekt som støtter opp om kollektivknutepunktet. Det andre er utviklingen 

av selve stasjonen og trafikknutepunktet. ROM Eiendom AS og Ø.M Fjeld Utvikling AS har 

sammen opprettet utviklingsselskapet Jessheim byutvikling AS som står for utviklingen av 

Sagabyen. For selve stasjonsområdet er det opprettet en egen prosjektgruppe som ledes av 

Ullensaker kommune. Her deltar også ROM/Jessheim byutvikling, Jernbaneverket, Statens 

vegvesen og fylkeskommunen.  

 

Styret for Jessheim Byutvikling AS (Utvikler Sagabyen) 

Ø.M. Fjeld Utvikling AS Tim A. Holmvik, styreleder 
Tor Ø. Fjeld, styremedlem 

ROM Eiendom AS Morten Austestad, styremedlem 
Tor Saghaug, styremedlem 

Jessheim Byutvikling AS Gunnar Bakken, daglig leder 

 

Prosjektgruppe for Midt i Jessheim (utvikler stasjonen og trafikkarealene) 

Ullensaker kommune Elisabeth Frøyland, leder 
Jeta Andreassen, sekretær 
Kristian Reinfjord  

Jernbaneverket Ingrid Fyhri/Åse Drømtorp 

ROM Eiendom /Jessheim 
Byutvikling AS 

Tor Saghaug 

Statens vegvesen Alf-Anders Langhelle/Kirsti Mobråten 
Gundersen/Grete Bøe 

Akershus fylkeskommune Claudio D´Eugenio/Hanne Libak/Margaret Andrea 
Mortensen 

 

Prosjektgrupper i Gjennomføringsfasen 

Utbygging av Sagabyen Byggherre: Jessheim byutvikling AS 

Midt i 
Jessheim/Stasjonssiden 

Ulike modeller vurderes.  
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TIDSLINJE  

 

Tidslinje  

Tidligfase 1999 – Startet opp planarbeidet. Samarbeidsprosjekt for øst og 
vestsiden 
2006 – Idéseminar om «Midt i Jessheim» 
2007 – Reguleringsplan for Dampsage Syd vedtatt 
2007 – Jessheim byutvikling AS etablert (sammen med Ø.M. Fjeld) 
2008 – Mulighetsstudie fra ROM«Midt i Jessheim) 
2010 – Forstudie Asplan Viak (samarbeidsprosjekt) «Midt i Jessheim» 
2010 – Mulighetsstudie fra ROM  «Midt i Jessheim» 
2013 – Byggetrinn 1 – Saga senter ferdigstilt 
2014 - Reguleringsplan for byggetrinn 2 Saga Atrium vedtatt (31.03) 
2013 – Byplan for Jessheim vedtatt (legger føringer for byggetrinn 2) 

2013 – 2014  Detaljregulering byggetrinn 3-6 (Saga Atrium og Saga  
Terrasse) 
2014 – 2015 Reguleringsplan for stasjonsområdet 

 

 

 

ERFARINGER FRA PROSJEKTET  

 

Gjennom langsiktig jobbing og delaktighet i to byplanprosesser har man lagt rammene for 

en helhetlig utvikling av Jessheim sentrum, hvor fokus på knutepunktsutvikling har vært 

sentralt.  Med de overordnede rammene på plass har det vært mulig å utvikle prosjekter 

som støtter opp om knutepunktet. Progresjonen for selve reguleringsprosessen og 

gjennomføringen av første byggetrinn har vært god. Tålmodighet og aktivt samspill med 

kommunen har vært en suksessfaktor. Viktigste lærdom er innsats i overordnede 

planprosesser gir gode løsninger og gevinst på sikt. 
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NODELAND STASJON 

 

 

Nodeland er kommunesenter i Songdalen kommune 10 km vest for Kristiansand. Som en 

del av bo- og arbeidsmarkedet i Kristiansandsregionen har kommunen relativt sterk 

befolkningsvekst. Kommunen er i all hovedsak en bostedskommune og over 70 % av de 

bosatte pendler til Kristiansand eller andre kommuner for arbeid. Nodeland stasjon betjenes 

av Sørlandsbanen mellom Kristiansand og Stavanger hvor det kun er syv avganger daglig i 

hver retning. Kollektivtilbudet mot Kristiansand er i all hovedsak bussbasert med to 

avganger i timen i hver retning. Togtilbudet blir først og fremst brukt for lengre reiser. Fra 

og med januar 2015 skal antall avganger med tog på Sørlandsbanen økes til hver andre 

time, noe som vil gjøre det mer attraktivt å reise med tog fra Nodeland stasjon.  

Eiendommen ligger i Nodeland sentrum og omfatter stasjonen og tilgrensende arealer. 

Prosjektet består av åtte leilighetsblokker samt en stor butikk. I praksis ble 

gjennomføringen håndtert som tre prosjekter. NSB Eiendom (senere ROM Eiendom) bygde 

ut boliger på vestsiden av stasjonen, Kristiansand og omegn boligbyggelag bygde boliger på 

østsiden av stasjonen og Jernbaneverket bygde krysningsspor og nye plattformer. 

  

 
 

Kommune:  
Prosjektnavn:    
Prosjektsjef:  
Knutepunkt:   
Reisende:     
Status:        

 

Songdalen (6.500 innb.) 
Nodeland stasjon 
Gunnar E. Nøding 
Tog og buss 
600 kollektivreisende per døgn, hvorav ca. 50 togreisende. 
Ferdig bygget i 2006  
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Skisse: 

 

SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL RIKTIG BYUTVIKLING 

Prosjektene ved Nodeland stasjon var startskuddet for sentrumsutvikling i Songdalen 

kommune. Tidligere besto hele kommunesenteret av spredt eneboligbebyggelse, samt 

rådhus og skole. Som en følge av satsingen på stasjonen er Nodeland sentrum i ferd med å 

få et mer urbant preg, og det arbeides for tiden med en sentrumsplan for å fortette større 

deler av sentrum.  

 

SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL EFFEKTIV OMSTIGNING 

Busstilbudet i Songdalen tangerer stasjonen slik at bytter er effektive. Det er også 

tilrettelagt med innfartsparkering og sykkelparkering på stasjonen.  

 

SLIK FUNGERER PROSJEKTET SOM MØTEPLASS  

Selve stasjonen er ingen møteplass. Men prosjektet har bidratt til at Nodeland sentrum i 

større grad har blitt en møteplass. Kafe i tilknytning til matbutikken er også en møteplass 

for bygdas innbyggere.   

 

  

 

ROM 

SBBL 
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ORGANISERING  

 

Overordnet betraktning 

Fire uavhengige prosjekter bidro samlet til knutepunktsutvikling på Nodeland stasjon. NSB 

Eiendom bygde ut boliger på vestsiden av stasjonen, Kristiansand og omegn boligbyggelag 

bygde boliger på østsiden av stasjonen, Jernbaneverket bygde krysningssporet og nye 

plattformer, mens kommunen lagde kommunedelplan for hele sentrum. Alle tiltak dro i 

samme retning.  

Tidligfase 

NSB Eiendom samarbeidet med den lokale entreprenøren Artur Finsådal AS (AFAS) 

Disse gjennomførte i felleskap arkitektkonkurranse og planlegging. Kostnadene for dette ble 

delt.  

Utbyggingsfase 

Det ble etablert utbyggingsselskap med AFAS som eneste eier. AFAS sto for utbygging og 

for finansiering. Mellom NSB Eiendom og AFAS ble det inngått 2 festeavtaler for arealet, 1 

for boligdelen og 1 for forretningsdelen.  

 

 Styringsgruppe Prosjektgruppe 

NSB Eiendom  Gunnar E. Nøding (eiendomssjef)  

NSB Eiendom Øivind Karlsen (prosjektleder) Øivind Karlsen (prosjektleder) 

Songdalen 
kommune 

Leif Høidahl (teknisk sjef)  

AFAS Arthur Finsådal, (daglig leder) Arthur Finsådal 

Aasebø 

Consulting 

 Aslak Aasebø (konsulent) 

 

Tidslinje ROMs prosjekt (østsiden av stasjonen) 

Tidligfase 1994-97 –NSB Eiendom forsøkte å få til et utviklingsprosjekt i 

samarbeid med ulike entreprenører uten å få interesse for prosjektet 
1998 – NSB Eiendom innledet samarbeid med det lokale 
byggmesterfirmaet Arthur Finsådal (AFAS) 
1998 – NSB Eiendom og AFAS inviterte til en begrenset 
arkitektkonkurranse for området. 
1998 – Arkade tildeles prisen for beste forslag. (kommune, NSB 
Eiendom og AFAS var representert i juryen) 
2001 – Detaljprosjektering starter opp i regi av Arkade 

Planlegging 1999 – Arbeid med reguleringsplan starter.  (samarbeid mellom NSB 
Eiendom og AFAS) 
2000 – Songdalen kommune vedtar kommunedelplan for sentrum 
(prosess som gikk uavhengig av NSB Eiendoms initiativ). 
2000 – Reguleringsplan vedtas 

Gjennomføring 2003 – AFAS overtar prosjekteringen. 
2006 – Prosjektet er realisert 

 

Tidslinje Tilgrensende prosjekter 

Østsiden av 
stasjonen 

2005 - Kristiansand og omegn boligbyggelag får godkjent plan for 
østsiden av stasjonen 
2008 – Utbyggingen på østsiden av stasjonen starter  

2012 – Boliger på østsiden realisert 

Plattformen 2005 - Jernbaneverket starter planarbeid for krysningsspor 
2009 - Plan for krysningsspor, inkl. nye plattformer, godkjennes  
2012 – Krysningsport og nye plattformer ferdigstilles  
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ERFARINGER FRA PROSJEKTET  

 

Et godt samarbeid med kommunen, spesielt teknisk/planenhet er viktig og nødvendig. Bruk 

av lokale interessenter/byggherre som gjennomfører kan være av stor betydning. Partene 

må ha en felles forståelse av målsettingene med prosjektet.  

Selve stasjonsbygget er planlagt erstattet med et større næringsbygg. Dette har ikke blitt 

realisert som en følge av at det ikke er markedsgrunnlag for kontorlokaler ved stasjonen. 

Ved å gjennomføre markedsanalyser parallelt med planleggingen kunne man unngått å 

bomme på markedet. En viktig lærdom til andre knutepunktsprosjekter er at man bør foreta 

markedsvurderinger parallelt med planleggingen. 
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NYE TRONDHEIM S  

 

 

Satsingen rundt knutepunktet Trondheim S omfatter tre elementer: Byutvikling på 

Brattørkaia, byutvikling av selve stasjonsområdet (nye Trondheim S) og en tverrforbindelse 

over sporene som knytter de to byutviklingsområdene sammen. Tverrforbindelsen knytter 

også sammen stasjonen og hurtigbåtterminalen på Brattørkaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kommune:  
Prosjektnavn:    
Prosjektsjef:  
Knutepunkt:   
Reisende:     
Status:        

 
Trondheim (180.000 innb.) 
Trondheim S (Østbebyggelsen) 
Dag Haugdal 
Tog, buss (og båt) 
7.000 kollektivreisende per døgn, hvorav 4.000 togreisende. 
Under regulering  

Grunnlagsillustrasjon: SLA AS 

 

Brattørkaia 

Nye Trondheim S 

Tverrforbindelse

n 

Trondheim sentrum 
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I prosjektet ligger viktige elementer for kollektivknutepunktet for tog, buss og båt; nytt 

terminalbygg, nye nedganger til plattformer, ny busstasjon, sykkelrampe til Sjøgangen, 

nytt parkeringsanlegg og «kiss & ride» fra bil til kollektive transportmidler. Den «nye» 

stasjonen flyttes ca. 100 meter lenger mot øst. I tillegg kan området romme et betydelig 

antall arbeidsplasser, boliger, service og handel. Prosjektet er under regulering og endelige 

formål og volum er derfor sikre.  

På stasjonssiden av Brattøra planlegges nybygg på tre til sju etasjer, som i følge 

mulighetsstudien har et potensiale på ca. 70 000 kvadratmeter.  

Den nye tverrforbindelsen - Sjøgangen - er en gangbro i forlengelsen av Søndre gate over 

stasjonsområdet til Brattørkaia. Sjøgangen stod ferdig i oktober 2012, som førte til at 

stasjonen og kaia «smeltet sammen». Den nye sentralstasjonen skal knytte sammen trafikk 

fra tog, buss og båt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Pir II arkitekter 
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SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL RIKTIG BYUTVIKLING 

 

Prosjektet bidrar til å nå Trondheim kommunes mål om fortetting, redusert byspredning for 

å få mindre privat biltrafikk og for å få bedre utnyttelse av infrastruktur, samtidig som 

nedbygging av jordbruksland og rekreasjonsarealer blir redusert. 

Utbygging av nærings- og handelsarealer medfører flere tusen arbeidsplasser på 

stasjonsområdet. Dette bidrar til at flere reiser kollektivt.  

Den nye tverrforbindelsen er viktig i forhold til å binde Brattøra sammen med Midtbyen, og 

for å fjerne en barriere mellom Trondheim sentrum og sjøen.  

 

SLIK BIDRAR PROSJEKTET TIL EFFEKTIV OMSTIGNING 

 

Felles terminalbygg legger til rette for samordnet service og informasjon til reisende både 

med tog, buss og båt. Tverrforbindelsen gir vesentlig bedre overgangsmulighet mellom tog, 

buss og båt. Nye parkerings- og adkomstløsninger gir korte avstander, bl.a. fra kiss & ride 

til perronger. 

 

SLIK FUNGERER PROSJEKTET SOM MØTEPLASS  

 

Det er etablert et nytt byrom oppe på tverrforbindelsen med sitteplasser og utsikt over 

både by og fjord. I tillegg legges det til rette for en sydvendt plass foran bygningsmassen 

utenfor bussterminalen. Nye Trondheim S vil skape økte trafikkstrømmer og det vil det bli 

lagt opp til kiosker, serveringssteder og kafeer som gjør at folk kan stoppe opp. Det er også 

etablert et samarbeid med Trondheim kommune om plassering av kunst i området. 

 

ORGANISERING  

 

Planarbeidet for Brattørkaia og Trondheim S ble igangsatt av Trondheim kommune. 

Kommunen var i førersetet for en felles reguleringsplan for hele området, som ble vedtatt i 

2008. Denne planen la grunnlaget for realisering av byutvikling på Brattørkaia og for 

Tverrforbindelsen. Trondheim S. kunne imidlertid ikke realiseres i tråd med 

reguleringsplanen ettersom løsningen ikke var økonomisk gjennomførbar. Trondheim 

kommune, ROM og Trondheim bussterminal AS (fylkeskommunen) fikk derfor gjennomført 

et mulighetsstudie for å vurdere hva som må til for at prosjektet skal bli gjennomførbart. 

Basert på mulighetsstudiet ble det igangsatt en ny reguleringsprosess for Trondheim S. De 

berørte partene opprettet et felles aksjeselskap, Trondheim stasjonssenter AS, som var 

pådriver for reguleringsprosessen.  

Eierskapet i Trondheim stasjonssenter AS 

ROM Eiendom AS  
40% 

Sør Trøndelag fylkeskommune, ved Trondheim bussterminal 
AS 

 
40% 

Trondheim kommune  
20% 
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Styret i Trondheim stasjonssenter AS 

Styreleder  Jonn Per Tryggestad  

Styremedlem Aase Sætran 

Styremedlem Anne Siri Øyasæter (ROM Eiendom) 

Styremedlem Per Atle Tufte (ROM Eiendom) 

Styremedlem Arnfinn Brechan (Trondheim bussterminal) 

 

 
Prosjektgruppe 

Trondheim kommune Frøydis Aarnseth Aalbu, prosjektleder 

ROM Eiendom AS Dag Haugdal 

Trondheim bussterminal 
AS 

Arnfinn Brechan 

 

Tidslinje  

 2008 – Eldre reguleringsplan vedtatt 
2008 – Renovering av Trondheim S ferdigstilt 
2012 – Tverrforbindelsen/Sjøgangen ferdigstilt 
2012 – P-Hotels Brattøra ferdigstilt 
2012 – Mulighetsstudie utarbeides for Trondheim Sentralstasjon 
2013 – Trondheim stasjonssenter AS stiftet 

2014 -  Nye plattformer, reiserom og trapper/heis etableres av JBV 
2014 - 2016 Utbygging av Trapphuset med ca. 4600 m2 næring  
2015 – Ny reguleringsplan sendes på høring 
2016 – Ny reguleringsplan forventes vedtatt 
2017 – Oppstart utbygging 

  

 

 

ERFARINGER FRA PROSJEKTET  

 

Det er viktig å se knutepunktsprosjektene i en større sammenheng. Dette gjorde Trondheim 

kommune ved å ta et helhetlig plangrep for et større område rundt selve 

trafikknutepunktet. Manglende vurderinger ift. økonomisk gjennomførbarhet medførte 

imidlertid at Trondheim S måtte omreguleres. En viktig lærdom er å foreta økonomiske 

kalkuleringer og markedsmessige vurderinger parallelt med at man utarbeider 

reguleringsplan. Gjennomførbarhet må vurderes på lik linje med byplanmessige forhold.  

Opprettelse av et felles aksjeselskap mellom sentrale aktører som kommune, 

fylkeskommune og ROM bidro til å få et helhetlig og felles perspektiv på planlegging og 

gjennomføring av prosjektet. Alle parter vil ha økonomisk nytte av at prosjektet realiseres.  
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GJØVIK SKYSSTASJON 

 

 

Gjøvik skysstasjon i sto ferdig desember 2013 sammen men ny gateterminal for bussene. 

Samtidig er jernbanestasjonen rehabilitert og har fått nye leietakere, bl.a. er turistkontoret 

og Skibladner etablert seg i det tidligere venterommet. Prosjektet gikk ut på å skape et mer 

effektivt og attraktivt knutepunkt ved å slå sammen terminal for tog og buss, samt unytte 

arealene mer effektivt.  

Den nye skysstasjonene er bygd som et tilbygg til privetbygget på stasjonen. Før 

ombyggingen var det en Narvesenkiosk i bygget. Dette er videreført og er nå knyttet 

sammen med nytt felles venterom for buss og tog.  

Ny gateterminal er bygget og finansiert av Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Denne er plassert på vestsiden av bygget, mens togsporene ligger på østsiden av bygget.  

Gjøvik kommune har samtidig bygget nytt torg ved skysstasjonen med bl.a. ny skate-

rampe. Eksisterende parker er også oppgradert.  

Jernbaneverket har bygget ny innfartsparkering på østsiden av togsporene.  

Vedtatt reguleringsplan for skysstasjonsområdet har regulert plassering av overnevnte 

tiltak. Planen har samtidig regulert inn mulighet for å bygge 25.000 nye m2 bygg tett inntil 

stasjonen. Disse arealene er nå i hovedsak overført til selskapet Gjøvik utvikling som er eid 

av ROM og Tema eiendom.  

  

 
Kommune:  
Prosjektnavn:    

Prosjektsjef:  
Prosjektansvar: 
Knutepunkt:   
Reisende:     
Status:        

 
Gjøvik (30.000 innb.) 
Gjøvik skysstasjon 

Rune Breivik/Trond Rusten    
Per Atle Tufte 
Tog og buss 
Årlig rundt en million reisende 
Bygget og gateterminal ferdig desember 2013, utomhus ferdig 
sommer 2014. Ny kontorbygg/boliger er under planlegging 
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SLIK  B IDRAR PROSJEKTET  TIL  R IKT IG  BYUTVIKLING  

- Høyere utnyttelse rundt skysstasjonen bidrar til at flere reiser kollektivt 

- Knytter området bedre resten av sentrum 

- God tilgjengelighet for alle brukergrupper fra byen omkring 

- Forskjønner området 

 

 

Illustrasjon av stasjonsområdet med mulige nybygg og skysstasjon.  

 

Situasjonsplan for ny skysstasjon. Jernbanespor til høyre. Ny gateterminal og nytt torg til 

venstre.  
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SLIK HAR PROSJEKTET BLITT EN ATTRAKTIV MØTEPLASS  

- Gode byrom og møteplasser ute og inne (profil, identitet og design viktig) 

- Målpunkt for reiser, turisme og kultur 

- Sikkerhet, trygghet og trivsel 

 

 

Riktig valg av materialer og dimensjoner er viktig ved tilbygg til gamle bygg.  

 

ORGANISERING: 

Prosjektet har ikke hatt en formell organisering. Ansvaret for de ulike prosjektene er som 

følger: 

- Bygging av ny skysstasjon:   ROM Eiendom 

- Rehabilitering av jernbanestasjonen ROM Eiendom 

- Utarbeide reguleringsplan  ROM Eiendom 

- Bygging av ny gateterminal for buss Fylkeskommunen/Statens vegvesen 

- Nytt torg/ombygging park  Gjøvik kommune 

- Ny innfartsparkering   Jernbaneverket 

For ROMs byggeprosjekter er dette i hovedsak finansiert av ROM med anleggsbidrag fra 

Jernbaneverket, Oppland fylkeskommune og Gjøvik kommune.  I forbindelse med 

prosjekteringen og gjennomføringen av de ulike prosjektene har det vært gjennomført flere 

felles møter mellom partene. Gjøvik kommune har hatt ansvaret for disse.  

 

Tidslinje  

Planlegging 2006 – Oppstart Reguleringsplan 
2010 – Reguleringsplan vedtatt 

Gjennomføring 2014 – Ferdig utbygd 
2016 og fremover - nybygg kontorer og boliger 
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ERFARINGER FRA PROSJEKTET  

 

I planfasen er det viktig med et godt samarbeid med kommunen. I denne saken kom det 

innsigelse fra Jernbaneverket grunnet avstand til spor, og da er det viktig å ha tålmodighet 

og tro på saken.  

Siden gjennomføring av knutepunktsutvikling ofte involverer flere parter er det avhengig av 

samtidige bevilgninger og finansiering. Deretter må prosjektene koordineres tidsmessig.   

Det er viktig å planlegge helheten og samtidig ha fokus på at prosjektet er realiserbart. 

Prosjektet ville hatt fordel av en mer formell organisering med klarere definerte roller. En 

tydelig definering av (økonomisk) ansvar og oppgaver mellom de involverte parter vil sikre 

at partene realiserer prosjektet innenfor planen.  
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- Byomforming, temarapport, Miljøverndepartementet 2007 

- Strategi for knutepunktsutvikling ved InterCity-stasjonene, ROM Eiendom, 2014 

- Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt, Asplan Viak 2014 

- Gjennomføringsplan for utbygging av InterCity-strekningene. Delprosjekt: Planveileder for 

byområder og knutepunkter, Jernbaneverket 2013. 



ROM Eiendom AS 
Pb 1800 Sentrum, 0048 Oslo  
Schweigaards gate 23, 0191  Oslo

+47 476 20 500
romeiendom.no
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