
EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING
Rapport fra Transnovaprosjektet: «KNUTEPUNKTSUTVIKLING I PRAKSIS»



Bakgrunn

• Arealutvikling i knutepunkter bidrar til å redusere klimagassutslipp

• Planprosessene er krevende med mange interessenter

• Spørsmålet er: Hvordan få til mer effektive planprosesser, og samtidig sikre 
de gode løsningene?

• Transnova bevilget støtte for å undersøke erfaringer fra noen av ROMs 
knutepunktsprosjekter. Prosjektet er kalt «Knutepunktsutvikling i praksis»

• Konklusjonene i rapporten bygger på erfaringer fra knutepunktsutvikling på 
Jessheim, Voss, Trondheim, Nodeland, Gjøvik og Lillehammer



Eksempler er hentet fra:

Gjøvik

Jessheim 

Lillehammer

Nodeland

Voss 

Trondheim 
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Knutepunktet
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Byutvikling
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ROMs prinsippskisse for knutepunktsutvikling



Hva kjennetegner et GODT knutepunkt?

• Riktig byutvikling

• Omstigningsmuligheter

• Møteplass



Riktig byutvikling

- Fortetting på og rundt knutepunktene

- Arbeidsplass- og publikumsintensive funksjoner

- Effektiv arealutnyttelse

- Interaksjon med resten av byen

- Aktivitet på bakkeplan

- Styrker stedets urbane kvaliteter

- Bidrar til økt bruk av kollektivtransport



Omstigning

- Effektiv og trygg trafikkavvikling
- Gode overgangsmuligheter
- Korte gangavstander 
- Koordinert rutetilbud
- Parkeringstilbud for bil og sykkel
- God informasjon for brukeren
- Felles terminalfunksjoner
- God orienterbarhet
- Universell utforming



Møteplass:

- Trygghet

- Service til de reisende

- Handel, kiosk og kafe

- Sitteplasser

- Beskyttelse mot vær og vind

- Rent og ryddig



Andre kvaliteter:

- Høy standard/estetikk

- Riktig dimensjonering

- Markedstilpasning

- Økonomisk bærekraftig

- Mulighet for drift under bygging



Dette kjennetegner prosjektene som lykkes:
1. Offensiv kommune

2. Klare mål og ansvarsforhold

3. Riktig steds- og funksjonstilpasset organisering

4. Riktig kompetanse gjennom hele prosjektforløpet

- fagkunnskap om knutepunkter

- markedskompetanse 

- gjennomføringskompetanse



Riktig kompetanse må være med gjennom hele 

prosjektforløpet

Tidligfase Planfase Gjennomføring

Samarbeidsmodell
Markedsvurderinger

Faglige vurderinger

Økonomiske vurderinger /kalkulasjon

Markedsvurderinger



Klare mål og ansvarsforhold

Mål og ansvarsforhold for det enkelte knutepunkt må nedfelles i:

• Intensjonsavtale (mellom samarbeidspartnere)

• Samarbeidsavtale (mellom samarbeidspartnere)

• Aksjonæravtale (mellom utbyggere og grunneiere)

• Utbyggingsavtale (mellom utbygger og kommune)



Samarbeidsmodeller:

• Lillehammermodellen

• Selskapsmodellen

• Hokksundmodellen

• Samarbeid mellom flere grunneiere i single-purpose selskaper (SPS)



Lillehammermodellen

• Styringsgruppe og prosjektgruppe bestående av de mest sentrale offentlige 
aktørene

• Medlemmene må ha topp representasjon (beslutningsmyndighet)

• Definere tydelige mål

• Definere klare roller - dvs. en avtale om hvem som skal finansiere og 
gjennomføre hva, samt når det skal gjennomføres

• Definere en part som driver

• Søke tilskuddsmidler

Egnethet: 
Modellen egner seg særlig ved samarbeid mellom offentlige aktører 
F. eks. ved planlegging av den trafikale delen av knutepunktet



Selskapsmodellen

Tre alternativer:

• En stor aktør eier selskapet alene

• Joint Venture – samarbeid med finansielle partnere, entreprenør eller 

profesjonelle utviklere

• Samarbeid mellom grunneiere

Egnethet: 

Modellen er særlig aktuell ved planlegging av de kommersielle arealene. 

Selskapet kan senere omgjøres til et utbyggingsselskap.

Opprettelse av SPS for å planlegge et prosjekt



Hokksundmodellen

• To selskaper arbeider parallelt

• En prosjektgruppe, tilsv. Lillehammermodellen, planlegger den trafikale 

delen av knutepunktet

• Et aksjeselskap planlegger de kommersielle arealene tett på stasjonen

…en videreutvikling av Lillehammermodellen:

Tidligfase Planfase Gjennomføring

Prosjektgruppe

Aksjeselskap



Samarbeid mellom flere grunneiere i SPS

Ved kompliserte grunneierforhold kan det være en fordel å organisere 

prosjektet som et aksjeselskap:

• Alle får felles interesse i å lykkes

• Enklere å planlegge utbygging på tvers av eiendomsgrenser

• Kan ta opp lån

• Aksjeloven stiller krav om klare spilleregler

• Forebygger konflikter og suboptimalisering

• Kun en avtalepart ved inngåelse av utbyggingsavtale med kommunen



Alternative prinsipper ved felles aksjeselskap

Ved kompliserte grunneierforhold kan det være en fordel å organisere 

prosjektet som et aksjeselskap:

• Prinsipp 1: Alle parter har lik andel i selskapet, taksering før regulering

• Prinsipp 2: Alle parter har lik andel i selskapet, taksering etter regulering

• Prinsipp 3: Eierandel i selskapet basert på kvadratmeter, taksering før 

regulering



Gjennomføringsmodeller

• Privatrettslige avtaler

• Utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven

• Områdemodeller



Utbyggingsavtaler

Utbyggingsavtaler må utarbeides parallelt med reguleringsplan og 

vedtas samtidig!

…på denne måten får man sjekket ut om det er vilje til å gjennomføre 

planen.



Hva kan kommunene bidra med?

• Være pådriver og part i knutepunktutsviklingen

• Forankre en knutepunktstrategi i kommuneplanen

• Bruke egne investeringsmidler i knutepunktene

• Lokalisere egne virksomheter slik at disse støtter opp om knutepunktene

• Si nei til store handels- og arbeidsplassetableringer frikoblet fra 

knutepunktene

• Benytte egen gjennomføringskompetanse ved utarbeiding og behandling av 

planer for knutepunktsutvikling



Hva kan fylkeskommunene bidra med?

• Peke ut knutepunktene og forankre i en regional strategi

• Etablere et kollektivtilbud som støtter opp om knutepunktene og som 

korresponderer med evt. togtilbud

• Investere i infrastruktur

• Lokalisere egne virksomheter slik at disse støtter opp om knutepunktene

• Ved planbehandling, påse høy arealutnyttelse og god kollektivtrafikkavvikling 

i knutepunktene



Hva kan Staten bidra med?

• Prioritere midler til infrastruktur i knutepunktene (SVV og JBV)

• Vurdere å avsette egne midler til knutepunktsutvikling

• Samordne innsigelser, jfr. pågående forsøksordning

• Lokalisere statlige virksomheter ved knutepunktene

• Fylkesmannen kan få et ansvar for å påse at ulike statsetater følger opp en 

ønsket lokaliseringspolitikk



Hva vil ROM Eiendom bidra med?

• Være en pådriver for knutepunktsutvikling

• Gjennomføre konsentrert utbygging i og rundt knutepunktene

• Bidra med kompetanseheving i knutepunktsutviklingen

• Være brobygger mellom offentlige og kommersielle aktører

• Benytte sin markedskompetanse og gjennomføringskompetanse i hele 

utviklingskjeden fra tidligfase til gjennomføring. 

• Samarbeide med offentlige myndigheter om utviklingen av den trafikale 

delen av knutepunktene

• Bidra i lokale og regionale planprosesser

• Bruke egne arealer til knutepunktsutvikling



Lillehammer

Kommune:

Prosjektnavn:

Prosjektsjef:

Knutepunkt:

Status:

Modell:

Lillehammer (27.000 innb.)

Lillehammer nye skysstasjon

Per Atle Tufte

Tog og buss

Ferdig bygget 2011

«Lillehammer-modellen»



Voss

Kommune:

Prosjektnavn:

Prosjektsjef:

Knutepunkt:

Status:

Modell:

Voss (14.000 innb.)

Knutepunkt Voss

Connie Nyhaven

Tog, buss og gondol

Reguleringsplan vedtatt 2013, forventes bygget 2015

«Lillehammer-modellen»



Jessheim

Kommune:

Prosjektnavn:

Prosjektsjef:

Knutepunkt:

Status:

Modell:

Ullensaker (32.000 innb.)

Sagabyen

Tor Saghaug

Tog og buss

Første byggetrinn ferdig 2014

Selskapsmodell (Joint Venture)



Nodeland

Kommune:

Prosjektnavn:

Prosjektsjef:

Knutepunkt:

Status:

Modell:

Songdalen (6.500 innb.)

Nodeland stasjon

Gunnar E. Nøding

Tog og buss

Ferdig bygget 2006

Selskapsmodellen 



Trondheim

Kommune:

Prosjektnavn:

Prosjektsjef:

Knutepunkt:

Status:

Modell:

Trondheim (180.000 innb.)

Trondheim S (Østbebyggelsen)

Dag Haugdal

Tog og buss (og båt)

Igangsatt 2014

Selskapsmodell (offentlige aktører)



Gjøvik

Kommune:

Prosjektnavn:

Prosjektsjef:

Knutepunkt:

Status:

Modell:

Gjøvik (30.000 innb.)

Gjøvik skysstasjon

Rune Breivik / Trond Rusten

Tog og buss

Ferdig bygget 2014, kontorbygg og boliger under 

planlegging

«Ingen fast organisering»



Effektive knutepunktprosesser krever:

Bedre byrom der mennesker møtes

1. Offensiv kommune

2. Klare mål og ansvarsforhold

3. Riktig steds- og funksjonstilpasset organisering

4. Riktig kompetanse gjennom hele prosjektforløpet

-fagkunnskap om knutepunkter

-markedskompetanse 

-gjennomføringskompetanse


