
Jernbane + byutvikling = sant?
08.00–08.30 Frokostservering
08.30–08.45 Velkommen – og kort innledning Lars Christian Stendal, 

prosjektleder i 
Jernbanedirektoratet + Holger 
Schlaupitz, styreleder i 
Jernbanealliansen

08.45–09.05 Gode byer og tettsteder omkring 
jernbaneknutepunkt

Erling Dokk Holm, 
førsteamanuensis ved 
Høyskolen Kristiania

09.05–09.20 Jernbanebasert by- og tettstedsutvikling Monica Mæland, kommunal-
og moderniseringsminister

09.20–09.30 Korte spørsmål og kommentarer
09.30–09.45 Planer for byutvikling i Porsgrunn som ledd i 

jernbaneutbygging
Øistein Brinck, kommunalsjef i 
Porsgrunn kommune

09.45–09.55 Hvordan leve med jernbanen – 20 års erfaring 
med Gardermobanen gjennom Lillestrøm

Grethe Salvesvold, 
kommunaldirektør i
Skedsmo kommune

09.55–10.05 Pågående byutvikling i regi av Bane NOR Eiendom Petter Eiken, adm. dir. i 
Bane NOR Eiendom

10.05–10.15 KS’ syn på virkemidler for samhandling mellom 
staten, regionene og kommunen

Torild Fagerbekk, 
avdelingsdirektør i KS

10.15–10.30 Spørsmål, oppsummering og avslutning



Hvem og hva er Jernbanealliansen?

Jernbanealliansen består av:

• Arbeidsgiverforeningen Spekter

• Framtiden i våre hender

• Landsorganisasjonen i Norge (LO)

• LO Stat

• Natur og Ungdom

• Naturvernforbundet

• Norsk Jernbaneforbund

• Norsk Lokomotivmannsforbund

• Trygg trafikk

Fokusområder:

• Prioritere vedlikehold av dagens infrastruktur

• Bedre rammebetingelsene for gods på bane

• By-/tettstedsutvikling som styrker jernbanens 
trafikkgrunnlag



Ikke jernbane for jernbanens skyld

• For at toget skal ha positiv samfunnsnytte og 
miljøeffekt, må den bli brukt

• Kommunene sitter med mye av nøkkelen her 
gjennom sitt ansvar for arealpolitikken, som er viktig 
for å gjøre toget konkurransedyktig mot bilen

CC BY-SA 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0


Reisetider dør til dør, avhengig av start- og 
målpunkt

Situasjonen i 2012, uten kø



Behov for godt samspill

• Staten bruker årlig mange milliarder på å bygge 
jernbane og drifte togtilbudet

• Når kommunene (og dels fylkeskommunene/regionene) 
har så stor mulighet til å styre effektene av disse 
investeringene og driftsbevilgningene – ja da er det 
viktig med et godt samspill mellom staten, kommunene 
og regionene

+ +



Behov for «konkurranse» og avtaler?

• Bør de statlige investeringsmidlene i større grad 
prioriteres på de strekningene der det er størst lokal 
vilje til å bruke egne virkemidler for å styrke togets 
samfunns- og miljønytte, f.eks. basert på ambisjonene i 
regionale areal- og transportplaner?

• Trenger vi forpliktende avtaler mellom staten, 
regionene og kommunene langs de strekningene der 
jernbanen skal bygges ut – der staten forplikter seg til 
utbygging, mens kommunene forplikter seg på 
arealpolitikken? (Det er jo bare de større byområdene 
som har bymiljø-/byvekstavtaler)



Fra ny regjeringsplattform

Regjeringen vil:

• Sørge for at arealplanlegging samordnes bedre med 
utbygging av infrastruktur.



Hvordan utvikle gode byer og 
tettsteder omkring 

jernbaneknutepunkt?
Erling Dokk Holm



Asker





Men Asker må vokse



Asker kommunestyre vedtok områdereguleringen av Føyka-Elvely i sitt møte 23. mai 2017.



Men Asker må vokse

• Øker Asker sentrums 
område med 60 prosent

• 100.000 m², og vil skje 
over mange år og i flere 
etapper. Forventet 
byggestart er i 2020.



God byplan som sikrer fremtidig  positiv 
utvikling?

• Attraktiv arkitektur

• Varierte boligstørrelser og 
former

• Nyansert miks av 
næringsarealer

• Vesentlige offentlige funksjoner 
som skole, bibliotek etc

• Gode offentlige rom

• Gode halvoffentlig og 
halvprivate rom

• Utvikling av stasjonsområdet



La oss dra til Ski



Klassisk feil

• Å ikke utnytte stasjonen 
som sammenbindende 
ledd



Klassisk feil

• Å ikke utnytte stasjonen 
som sammenbindende 
ledd









Å bygge på det man har er det beste man gjør

• Å utvikle seg med basis i eksisterende bystruktur gjør 
utvidelsen enklere

• For ski burde det være enkelt – men det er det ikke







• En liten by skal 
utvikle to 
konkurrerende 
sentrum

• Man bygger ikke 
utenfra og inn

• Stor tetthet langt 
fra stasjonen er feil



Hva kan vi lære av dette?

• Jo lengre unna en tomt er sentrum desto lavere tetthet bør den ha –
og omvendt

• Sentrum må være ha nok folk og nok funksjoner til å være selvgående 
økonomisk, kulturelt og sosialt

• Boligproduksjonen på et sted bør være utformet slik at det avspeiler 
avstand til stasjonen – hvis ikke blir randsonen utfordret videre

• Ved å sammenligne utviklingen av Ski og Asker kan vi lære mye





Norsk mal: Startside – sett inn eget bilde

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Jernbanebasert by- og tettstedsutvikling
Frokostseminar Jernbanealliansen: Jernbane + byutvikling = sant?

Oslo, 29. januar 2019

Monica Mæland, statsråd

Utsnitt fra foto: Jan Haaland ABO plan & arkitektur as 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Det grønne skiftet i byene

• Vi kan spare 3 trilliarder USD på mer 

kompakte byer og storskalainvesteringer i 

kollektivtrafikk 

• Teknologisk innovasjon og investeringer i 

effektive lavutslippsløsninger kan skape nye 

muligheter for:

– bedre vekst

– flere arbeidsplasser

– økt fortjeneste i næringslivet

– økonomisk utvikling



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Effektiv arealbruk er premiss for 

miljøvennlig mobilitet i byene

• Vi må bygger mer, høyere og tettere i 

kollektivknutepunktene

• Men samtidig sikre at vi får knutepunkter med 

høy kvalitet og bidrar positivt til 

byutviklingen. Utsnitt fra illustrasjon: Skien kommune

Foto: Fredikstad kommune



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Regjeringen satser på jernbane

• Nasjonal transportplan danner grunnlag for 

regjeringens politikk og innebærer et 

historisk samferdselsløft.

• Regjeringen skal sørge for bedre 

samordning mellom arealplanlegging og 

utbygging av infrastruktur. 

• Vi fortsetter arbeidet med byvekstavtaler 

hvor stat, fylke og kommuner samarbeider om 

areal- og transport i byområdene.



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Plan- og bygningsloven sentralt 

virkemiddel for arealpolitikken

• Granavolden: "Kommunene skal være 

primær planmyndighet"

• Nasjonale forventninger

• Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Regionale areal- og transportplaner



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Bærekraftig arealbruk og 

transportsystem

• All vekst i persontrafikken i byområdene skal 

tas med kollektiv, sykkel og gange

• Steder som er gode å leve og bo i

• Levende sentrum

• Styrke knutepunktutviklingen



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Byvekstavtaler – verktøy for 

bærekraftig byutvikling

• Klimavennlig byutvikling med nullvekst i 

personbiltransporten

• Boliger og arbeidsplasser må lokaliseres 

nær kollektivknutepunkter

• God samordning av areal- og 

transportpolitikken

• Forpliktende samarbeid mellom stat, 

fylkeskommune og kommuner

Foto: Jan Hausken, KMD



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Knutepunktutvikling i 

byvekstavtalene

• Nær én milliard kroner er satt av til 

utvikling av knutepunkter for 

byvekstavtalene i NTP

• Integrert del av byvekstavtalen på Nord-

Jæren

• Samarbeid knyttet til prioriterte 

knutepunkter for buss og jernbane i 

regionen



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

Byvekstavtaler: Statens oppfølging på 
arealsiden

• Plassere statlige arbeidsplasser på 

fornuftige steder for å sikre god 

sentrumsutvikling

• Bidra med kunnskap og virkemidler for 

enklere gjennomføring av 

knutepunktsutvikling og fortetting 

• Men: Kommunene har ansvaret

Foto: Jan Hausken, KMD



Norsk mal: Sluttside Alternativ 1

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

Bilder og illustrasjoner: Jan Hausken, Stavanger kommune, Oslo kommune/Ruter, Sandnes kommune, Oslo 

kommune/Akershus fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune, Bergen kommune, Ås kommune 



Planer for byutvikling i Porsgrunn 
som ledd i jernbaneutbygging

Frokostseminar: Jernbane + byutvikling = sant?
29. januar 2019

Øistein Brinck
Kommunalsjef for Miljø og byutvikling



Planer for byutvikling i Porsgrunn 
som ledd i jernbaneutbygging

Frokostseminar: Jernbane + byutvikling = sant?
29. januar 2019

Øistein Brinck
Kommunalsjef for Miljø og byutvikling



Planer for jernbaneutbygging i Porsgrunn 
som ledd i byutviklingen

Frokostseminar: Jernbane + byutvikling = sant?
29. januar 2019

Øistein Brinck
Kommunalsjef for Miljø og byutvikling



PlanfasenAvklaringsfasen Utbyggingsfasen Drift- og vedlikeholdsfasen

Porsgrunns stasjon: status i nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan 2014-2023

Nasjonal transportplan 2018-2029

Avklaringsfasen Planfasen Utbyggingsfasen Drift- og vedlikeholdsfasen



Jernbaneverkets handlingsprogram 
2014-2023



KVU Grenlandsbanen / NTP 2018-2029

- KVU for Grenlandsbanen ble ferdigstilt juli 2016, men er ikke tatt 
stilling til av regjeringen

- Porsgrunn stasjon er satt i sammenheng med en mulig planlegging av 
Grenlandsbanen en eller annen gang etter 2026  i NTP



Utviklingen 
stopper ikke mens 

vi venter



Fantastiske prosjekter – på feil sted



Sentrum flytter seg fra stasjonen



Veier bygges





180 daa utviklingspotensial midt i sentrum







Jernbanespor er all 
transports mor! 



Vi ønsker oss det motsatte av dette



Vi ser for oss det motsatte av dette



Eksempel på potensial fra mulighetsstudie



Eksempel på potensial fra mulighetsstudie



B

A

SPORET MÅ FLYTTES
FOR Å KOMME 
VIDERE 

Nybygd 
vei

Dagens 
spor

Nye 
spor





25 millioner 
til kommunedelplan for 
knutepunkt Porsgrunn

Fylkestinget 05.12.18

Team Dyrvik Arkitekter



Invitasjon til kommunedelplan

Fylkesordfører i Telemark
Ordførerne i Porsgrunn, 

Skien, Bamble og Siljan

Bane NOR
Jernbanedirektoratet

12.12.18



TENK PÅ NABOEN!



BYEN

STASJONEN

Forholdet mellom by og togstasjon i Skien





HVA SKJER NÅR STATEN ER MED 
OG TENKER BY?



TRANSFORMASJON





GJENNOMGANGSTRAFIKKEN UT AV BYEN!





Endret organisering og virkemiddelbruk 



Fylkene styrkes – positivt for 
samarbeidet om byutvikling!



Jernbane + byutvikling = 
sant?



Hvordan leve med jernbanen 

20 års erfaring med Gardermobanen 

gjennom Lillestrøm  

Budsjettpresentasjon 10.04.2018, Scandic hotell

Grethe Salvesvold, kommunaldirektør, Skedsmo kommune

Jernbane + byutvikling = sant? Frokostseminar 29.01.19 1



Stikkord for 

dagens seminar: 

Løsninger

Samarbeid

Virkemidler

30.01.2019 Jernbane + byutvikling = sant? Frokostseminar 29.01.19 2
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Minimum 90% av veksten i 

innbyggere og 

arbeidsplasser innenfor 

prioriterte vekstområder. 

0-vekstmålet: 

Veksten i 

persontransporten i 

byområder skal tas med 

kollektiv, sykkel og gange. 

Regionbyen Lillestrøm 

Jernbane + byutvikling = sant? Frokostseminar 29.01.19 5



Hvilke funksjoner, i hvilke avstander fra 

stasjonen?
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Kort gangavstand
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Offentlig lokaliseringspolitikk 

• Ca 20.000-23.000 kvm BTA 

sentralt i Lillestrøm til ny 

campus for Høgskolen i Oslo 

og Akershus.

• Høgskolen i Oslo og 

Akershus (HiOA), studiested 

Kjeller har i dag ca. 3000 

studenter og 200 ansatte.

• Ny campus skal ha kort 

gangavstand (5-7 min.) fra 

Lillestrøm stasjon 

• Lokaliseringen må være i tråd 

med fremtidige planer om 

byutvikling og 

sentrumsstruktur.»
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Samarbeid 
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Virkemidler/verktøy
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•Veiprising

•Rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler



Gjensidig forpliktelse



Hvordan måle attraktivitet og kvalitet?

395

295

0-50% BRA

50-100% BRA

100-150 % BRA

150-200% BRA

200-500 % BRA

Pågående 

byggesaker

Pågående 

reguleringssake

r

Eksempel: Tetthet/utnyttelsesgrad i utbyggingsprosjekter. 
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Byutviklingsprosjekter
29. januar 2019

Et utsnitt av Bane NOR Eiendom sine 

aktiviteter



2



Bjørvika: Bispevika, Barcode og 
Dronning Eufemias gate

3

Når alt står ferdig: 

• 20 000 mennesker 

vil jobbe her

• Ca. 10 000 

mennesker vil bo 

her fordelt på 5000 

boliger

Kilde: OSU

< 10 % bruker privatbil

12.500 arbeidsplasser



Schweigaards gate fra 2002 og frem til i dag

4



5

Schweigaards 
gate i dag



Drammens nye skyline: Det er smart å skape en attraktiv by
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Hvordan får vi dette til?

8

Kommune med 

vilje

Etterspørsel:
Attraktivitet

Kommunikasjon

Beliggenhet

Utforming

Pris

Utnyttelse av 

eksisterende 

infrastruktur

Dialog og 

langsiktig, 

forpliktende 

samarbeid

Kommersiell 

bæreevne

God koordinering 

av interessentene
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Paradis – er rett utenfor Stavanger
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Filipstad i dag
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• Filipstadplanen åpner for 
ca. 3 000 boliger, ny 
skole, bypark på 90 mål 
og varierte kontor-, 
handels- og 
bevertningslokaler

• Samarbeid med Oslo 
Havn



Moss

12

• Samarbeid Bane 

NOR Eiendom og 

Moss kommune: 

Sjøsiden Moss AS

• Byutvikling kan 

gjennomføres når 

ny jernbanetrasé 

og stasjon står 

ferdig i 2024



Bellevue Brygge



Kammerherreløkka
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Takk for oppmerksomheten!



Jernbane + byutvikling = sant
KS`s syn på virkemidler for samhandling …

mellom staten, regionene og kommunen

Frokostseminar 29. januar 2019, Posthuset i Oslo

Torild Fagerbekk, avdelingsdirektør SPM (samferdsel, plan og miljø)

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



KS`s syn på virkemidler for samhandling mellom staten, regionene og kommunen

a) KS

b) Virkemidler

c) Samhandling



KS

Utviklingspartner for medlemmene

• Samfunnsutviklerrollen

• Folkevalgtprogram

• Attraktive/livskraftige steder

• Plankompetanse og kapasitet

• NTP

• Byvekstavtaler

• Boligplanleggingen

• Knutepunktsveileder



Virkemidler

• Lover, forskrifter ..

• Strategier

• Planproseser

• Planer (PBL ++)

• Rekkefølgekrav

• Rammer

• Avtaler

• Tiltak

• Styring



Samhandling….. mange aktører..

• Samme strategi

• Felles planprosesser

• Overordnede rammer felles

• Avtaleinngåelser 

• Oppfølging av avtaler og tillatelser

• Stat – Region – Kommune  og PRIVATE



KS sitt syn..  Uttalelse fra Landsstyret 1. november 2018

Landsstyret i KS mener:

Staten må forholde seg til egne retningslinjer og gjeldende planer om lokalisering av publikumsrettede 
eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner nær kollektivknutepunkt.

Plan- og bygningsloven og energilovgivningen må kobles tettere.

Avtaleinstituttet mellom stat og kommunesektor, herunder byvekstavtaler må kobles til plan-
og bygningsloven med grunnleggende prosedyrekrav knyttet til transparens, medvirkning 
og etterprøvbarhet.

Den regionale planleggingen må videreutvikles som felles forpliktende arena.

Staten må samordne seg i sine innsigelser.



Hva bringer morgendagen…. ?

Fortsatt behov for fysiske knutepunkt?

Hvordan utforme og hva inneholder i så fall et attraktivt knutepunkt ?

Det vi gjør i dag skal brukes i framtiden……..



Takk for oppmerksomheten !


