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Innledning  
Areal- og transportutvikling er et sentralt innsatsområde for samarbeidsalliansen 
Osloregionen. Gjeldene strategidokument, ”Samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen” ble utarbeidet i perioden 2006-07, og sluttbehandlet i Styret i januar 2008. 
Denne ATP-strategien har først og fremst fokus på arealutvikling og persontransport.  
For å fylle ut ATP-strategien på området varetransport og logistikk ble 
”Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen” utarbeidet i perioden 2010-2011 og 
sluttbehandlet i april 2012. 
 
Osloregionens ATP-strategi ble lagt til grunn for samarbeidsalliansens innspill til Nasjonal 
Transportplan (NTP) 2010-2019. Det ble i utgangspunktet lagt opp til at strategien skulle 
rulleres hvert 4. år, i tilknytning til arbeidet inn mot NTP. I forbindelse med oppstart av 
samarbeidsalliansens arbeid inn mot NTP 2014-2023) besluttet imidlertid Styret at det var for 
tidlig å rullere ATP-strategien, og at føringene fra 2008 også denne gang skulle ligge til grunn 
for alliansens innspill til staten1. 
 
Bl.a. ut fra erfaringene fra arbeidet med samarbeidsalliansens innspill til NTP 2014-2023, 
besluttet styret i forbindelse med vedtak av handlingsprogrammet for 2013, at en 
rullering/oppdatering av ATP-strategien skal igangsettes når NTP-prosessen er avsluttet. Det 

                                                
1 Sak 33/10, 7. september 2010 
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ble bestemt at som en første fase utarbeides et oppdatert fakta- og analysegrunnlag knyttet 
til areal- og transportstrategien, i den hensikt å få belyst nye trender og utfordringer, og hvilke 
elementer i ATP-strategien som har behov for oppdatering. 
 
 
Gjeldende ATP-strategi for Osloregionen 
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen fra 2008 inneholder tre overordnede 
punkter: 
 

1. Vekstkraften i Oslo skal utnyttes til beste for Osloregionen. Vekst i andre delregioner 
skal kunne avlaste vekst i Oslo som skaper problemer. Slik balansert vekst skal 
kunne skje ved en bolig- og næringsutvikling knyttet til de viktigste transportaksene 
for jernbane og veg. Utbygging bør konsentreres til byer og tettsteder. Grønne 
korridorer mellom dem skal opprettholdes. 

 
2. Det skal legges til rette for en flerkjernet utvikling av Osloregionen med mest mulig 

selvstendige byer og tettsteder med bosteder, arbeidsplasser, handel, service og 
kulturaktiviteter i urbane sentra. Samspillet med landdistriktene skal ivaretas. 

 
3. Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler med 

stor kapasitet samt et godt vegsystem med god fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. 

 
Disse overordnede strategipunktene er konkretisert og detaljert gjennom formuleringen av to 
delstrategier, én for by-/tettstedsutvikling og arealbruk, og én for utvikling av 
transportsystemet (se vedlegg 1).  
 
Hovedhensikten som ble lagt til grunn for arbeidet med ATP-strategien var todelt. Man 
ønsket: 

1. Mer samordnet areal- og transportutvikling i Osloregionen; strategidokumentet skulle 
være et viktig grunnlag for kommunal og fylkeskommunal oversiktsplanlegging i 
regionen. 

 
2. Større gjennomslag for Osloregionens samferdselsprioriteringer; strategien skulle 

avklare viktige regionale samferdselsprioriteringer, og være et grunnlag for innspill til 
nasjonale samferdselsprioriteringer og rammebetingelser, bl.a. Nasjonal 
transportplan. 

 
 
Status gjennomføring av dagens strategi 
 
Knyttet til samarbeidsalliansens arbeid med innspill til NTP 2014-2023 ble det høsten 2010 
utarbeidet en rapportering til Styret i forhold til status for gjennomføringen av den vedtatte 
areal- og transportstrategien. Hovedkonklusjonen i forhold til delstrategi ”by-
/tettstedsutvikling” var: det er tatt initiativ til/igangsatt/gjennomført flere overordnede 
planarbeider som følger opp strategien på dette området2. Endringer i areal- og 
utbyggingsmønster er imidlertid langsomme prosesser, og det er begrenset hva man kan 
forvente å se av fysiske resultater fra de strategiske føringene innen by- og tettstedsutvikling 
allerede i et tre-årsperspektiv.  
  
 

                                                
2 Eks. Østfolds fylkesplan, plansamarbeidet Oslo/Akershus, Buskerudbyen og andre bypakker, samt diverse 
kommuneplanprosesser. 
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Hovedkonklusjonen i forhold til delstrategi ”utvikling av transportsystemet” var: 
Gjennomgangen viste at selv om flere av Osloregionens prioriterte prosjekter var fulgt opp 
fra statens side, så var samtidig mange hverken startet opp eller i tilstrekkelig grad er tatt inn 
i NTP 2010-2019, og gjennomføring av disse dermed usikker eller helt i det blå.   
 
Konklusjonene ville neppe bli mye endret ved en tilsvarende gjennomgang i dag. Dog har de 
strategiske føringene for by-/tettstedsutvikling nå kunnet virke i 6 år, og det vil kanskje være 
noe større mulighet for å se utviklingstrender bl.a. når det gjelder type og lokalisering av nye 
boliger i regionen. Ad. utviklingen av transportsystemet er situasjonen at til tross for at NTP 
2014-2023 bl.a. innholder tidfesting av Follobanen og indre del av IC-triangelet, samt 
gjennomføring/oppstart av flere viktige veistrekninger, vil det i 2023 fortsatt være mange 
viktige prosjekter i Osloregionen, både inne bane og vei, som verken er gjennomført, startet 
opp eller tidfestet. 
 
 
Hensikt og føringer for oppdateringen av ATP-strategien  
Når det nå skal settes i gang en rullering av Osloregionens ATP-strategi, vil det være 
nødvendig at man på et tidlig tidspunkt vurderer ambisjonsnivå for arbeidet. Ambisjonsnivået 
kan i prinsippet begrenses til en enkel oppdatering, med fokus på fakta, figurer, tabeller, kart, 
og evt. også argumentasjon, og uten at det strategiske innholdet ikke berøres i vesentlig 
grad. Motsatt kan det også være å legge opp til en fullstendig åpen prosess der alle deler av 
gjeldene strategi tas opp til diskusjon og eventuelt skiftes ut eller endres. Eller 
ambisjonsnivået kan ligge et sted i mellom, der de overordnede elementene i strategien 
ligger fast, men der delstrategier eller elementer i disse drøftes og evt. endres/justeres.  
Vurderinger av behovet for, og dermed hensikten med, rulleringen må ligge til grunn for 
ambisjonsnivået. 
 
Hvorfor oppdatere? 
Osloregionens overordnede ATP-strategi må være oppdatert for å fungere som en 
relevant/legitim føring og referanse for planprosessene i regionen, og for å kunne fungere 
som et omforent grunnlag for samarbeidsalliansen prioriteringer inn mot staten og Nasjonal 
Transportplan. Når ”nye” utfordringer og problemstillinger synliggjøres vil det være behov for 
å vurdere om disse er så viktige for hele regionen at de skal få (en tydeligere) plass i 
samarbeidsalliansens strategiske forståelse av areal- og transportutviklingen.  

Det er dermed flere forhold som tilsier behov for å oppdatere Osloregionens areal- og 
transportstrategi til tross for omfattende restanser i forhold til gjennomføring av strategien. 
Disse er knyttet til at: 
 

• Osloregionen har utviklet seg. Det har vært en betydelig vekst og endring i 
sammensetningen av befolkningen, og i næringsstruktur og -dynamikk.  

• Den funksjonelle storbyregionen har vokst, bl.a. som følge av infrastrukturutbygging, 
og lokaliseringsdynamikken er dermed også endret. 

• Bakteppet for Osloregionens utvikling og vekst har endret seg. Nasjonalt og 
internasjonalt gjør nye trender og utviklingstrekk seg gjeldene, ikke minst økonomisk, 
og dermed endres viktige rammebetingelser for utviklingen i Osloregionen. 

• Samarbeidsalliansen har selv vokst. Med 20 nye medlemmer siden 2008 er alliansen 
vesentlig større og regionen som dekkes av samarbeidet geografisk utvidet. 

 
Det er i tillegg skjedd en betydelig utskifting av politikere i Osloregionen 
(kommunestyrer/ordførere/Osloregionens styre) siden gjeldene ATP-strategi ble 
utarbeidet/vedtatt. Dette medfører at eierskapet til strategien har behov for fornyelse. 
Rullering av ATP-strategien, og en god forankringsprosess knyttet til arbeidet, vil være den 
beste måten å fornye eierskapet på.  
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Føringer for arbeidet 
Vedr. innhold og ambisjonsnivå for en oppdatering av Osloregionens areal- og 
transportstrategi vil følgende momenter være sentrale for arbeidet:  

• Fokus på areal og transport. Det har vært en styrke ved dagens ATP-strategi at 
den ser areal/utbyggingsmønster og transport i sammenheng. Det legges til grunn 
at samarbeidsalliansen fortsatt skal ha en areal- og transportstrategi, og ikke en 
ren strategi for utbygging av infrastruktur. 

• Visjonær og langsiktig. Osloregionens ATP-strategien må være visjonær og bidra 
til at staten, fylkeskommunene og kommunene i størst mulig grad tenker likt om 
overordnede og langsiktige mål for Osloregionen. 

• Todelt funksjon. Det legges til grunn at strategiens todelte funksjon, som 
overordnet føring for planleggingen i regionen, og som grunnlag for påvirkning 
overfor staten, søkes videreført. 

• Oslo i sentrum. Strategien må forholde seg til at samarbeidsalliansen tar som sitt 
utgangspunkt at Osloregionen er en region med byen Oslo i sentrum. 
Hovedstadens utfordringer som regionalt og nasjonalt nav blir et hovedfokus. 

• Person og vare/godstransport. I strategiarbeidet må behovet for så vel privat 
persontransport (arbeids/fritidsreiser), næringslivets transport, godstransport og 
logistikk, trekkes inn og sees i sammenheng. 

• Samordning. Arbeidet med Osloregionens ATP-strategi må sees i sammenheng 
med fylkeskommunens strategi- og planprosesser og de ulike 
bypakkeprosjektene som er etablert eller i oppstartsfasen. Det  må søkes å unngå 
unødvendig dublering av arbeid. 

• Politisk verksted. Prosessen knyttet til rullering av ATP-strategien må legges opp 
med tanke på en best mulig politisk diskusjon. Man må synliggjøre mulighetene 
for å påvirke utviklingen, virkemidlene for å nå overordnede politiske mål, og man 
må få frem konsekvenser og samfunnsmessige kostnader knyttet til aktuelle 
strategiske valg og tiltak.  

• Felles læring. Arbeidet med rullering av ATP-strategien må speile at 
samarbeidsalliansen skal være en arena for felles kompetanseutvikling og 
erfaringsutvikling. 

• Kommunikasjon. Ut fra et kommunikasjonsfaglig perspektiv har dagens 
strategidokument, med referanse til utviklingen omtalt i punktene over, behov for 
en oppdatering av tall/tabeller, kart og figurer m.m. Samtidig bør det også være 
en målsetting å videreføre strategiens faglige kvalitet kombinert med kortfattede 
og presise formuleringer. 

 
Skal Osloregionens ATP-strategi være visjonær og overordnet må tidshorisonten for 
strategiarbeidet være tilstrekkelig lang. Samtidig. for å kunne anvendes som grunnlag for 
prioriteringer (f.eks inn mot NTP), må man forholde seg til et behov for tilstrekkelig 
konkretisering innen et kortere tidsperspektiv.  Kan hende vil det være hensiktsmessig at 
man i arbeidet mer eller mindre eksplisitt opererer med to tidshorisonter; en langsiktig, f.eks 
2050, og en kortsiktig, mer i tråd med NTP, for eksempel 2025 eller 2030. 
 
Veksten i den funksjonelle Osloregionen, samarbeidsalliansens medlemskap, økte 
ambisjoner og tydeligere innhold i fylkeskommunal planleggingen, og utviklingen av 
regionale bypakker, er alle forhold som gjør det naturlig å vurdere om Osloregionens felles 
ATP-strategi bør tilpasses et større geografisk område. En utvidelse av det geografiske 
området til å omfatte hele IC-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) vil kunne være aktuelt. 
Dette vil i så fall bety at Osloregionens ATP-strategi og Østlandsspakka dekker samme 
område. Evt. benyttes betegnelsen ”IC-området”, for å understreke at Kongsberg Hønefoss, 
Hadeland/Gjøvik, Kongsvinger, og Askim/Mysen inngår. En innfallsvinkel kan også være å ta 
utgangspunkt i en definert ”akseptabel reisetid”, og ut fra dette vurdere hvilke områder som 
bør få størst fokus i arbeidet. 
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Aktuelle utfordringer/problemstillinger 

Når samarbeidsalliansen går i gang med en oppdatering av sin areal- og transportstrategi er 
det viktig at det legges opp til en åpen drøfting. Samtidig vil det være hensiktsmessig med 
politiske signaler på et tidlig tidspunkt i forhold til hvilke problemstillinger det vurderes som 
mest aktuelt å fokusere på, og evt. hvilke det oppfattes som mindre fruktbart å ta opp. 
 
Det vil være en viktig føring i hvilken grad det skal legges opp til at ”nye” utfordringer kan 
settes i fokus, og tilhørende tiltak eventuelt tas inn i strategien eller gis en vesentlig 
tydeligere prioritering enn tidligere. I forhold til en målsetting om at ATP-strategien skal være 
førende for areal- og transportplanleggingen i regionen, vil dette primært handle om hvor vidt 
en gitt utfordring/tiltak er av stor betydning for regionen som helhet og ikke bare for en 
avgrenset del av den. I forhold til en målsetting om at ATP-strategien skal ligge til grunn for 
Osloregionens prioriteringer inn mot Staten og Nasjonal Transportplan, kan dette også 
handle om i hvilken grad man ser det som strategisk hensiktsmessig å endre eller utvide 
samarbeidsalliansen samlede portefølje av prioriteringer. 
 
Spørsmål og utfordringer som så langt er trukket fram som aktuelle å problematisere og ta 
opp til drøfting i strategiarbeidet omfatter bl.a.: 
 

1. Flerkjernestruktur og grønn vekst 
Samarbeidsalliansens overordnede mål er å styrke Osloregionen som en 
konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Gjeldene ATP-strategi sitt svar på 
dette er utvikling av Osloregionen som en flerkjernestruktur bundet sammen av 
effektiv og bærekraftig transport. Et grunnleggende spørsmål er knyttet til i hvilken 
grad man nå skal ta opp til ny drøfting om dette representerer det optimale svaret på 
utfordringene. Bidrar en mer tydelig flerkjernestruktur positivt til Osloregionens 
konkurransekraft internasjonalt, og er det mulig å legge til rette for økt transport i 
regionen på en måte som totalt sett er klimavennlig?  
En slik drøfting av grunnpremissene i dagens ATP-strategi vil måtte få betydning for 
hva som skal vektlegges i arbeidet med å oppdatere fakta- og analysegrunnlaget for 
strategien. Det ville bl.a. være nyttig med analyser som sammenligner hvordan 
konkurransesituasjonen mellom Osloregionen og andre storbyregioner endrer seg, 
samt en form for klimaregnskap knyttet til ulike regionale utviklingsmodeller. Dette vil 
det være utfordrende å få utarbeidet. 

 
2. Arealbruk 

Selv om Osloregionen i et europeisk perspektiv ikke er spesielt tett utbygget, er areal 
i høyeste grad et knapphetsgode som man må husholdere med for å dekke ulike 
behov. Arealbruken vil i sin tur påvirke for transportbehovet og hvordan dette kan 
dekkes. Viktige målsettinger i gjeldene ATP-strategi for Osloregionen er knyttet til at 
en betydelig del av veksten skjer ved tettere utbygging i bykjerner og tettsteder med 
(muligheter for) god tog/kollektivdekning, at arbeidsintensive kontorarbeidsplasser gis 
tilsvarende lokalisering, og at regionens struktur av store/sammenhengende 
grøntkorridorer bevares. 
I gods- og logistikkstrategien legges det vekt på arealintensiv næringsvirksomhet 
lokaliseres slik at man får en optimalisering av samlet arealbruk i regionen, og minst 
mulig vekst i varetransportarbeidet. 
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Utfordringer relatert til arealbruk er bl.a knyttet til: 
a) Knutepunktsutvikling: Økt fokus på utvikling og arealbruk i 

(kollektiv)knutepunktene i regionen, som grunnlag for å styrke byer og tettsteder, 
og bedre forutsetningene for effektiv og bærekraftig transport. 

b) Sentrumsutvikling vs smulteringbyer. Hvordan skape levende sentrum og 
tettsteder, og motvirke tendensen til at etableringer skjer litt utenfor sentrum, slik 
at byene og tettstedene for karakter av en smultering der sentrum blir 
funksjonstømt og uten liv? 

c) Godsknutepunkt. Hvordan bidra til målsettingen om større samling av gods- og 
logistikkbasert virksomhet i geografiske klynger som både kan øke effektiviteten 
for næringsaktørene, bidra til at varedistribusjon i regionen kan skje rasjonelt, og 
at langtransporten i størst mulig grad kan skje på bane og med båt.  

 
3. Transport – overordnet vinkling 

Knyttet til rulleringen av Osloregionens ATP-strategi er følgende overordnede 
vurderinger sentrale: 
a) Fokus på jernbane vs vei? Samarbeidsalliansen har til nå primært fremmet 

jernbane og kollektivtransport som de strategisk viktige og bærekraftige 
løsningene på regionens utfordringer. Skal denne prioriteringen videreføres, eller 
ser man behov for at samarbeidsalliansen setter sterkere fokus på veibygging? 

b) Intercity og/eller Østlandsstjerna? Til nå har IC-triangelet – inkludert Follobanen 
og ny Oslotunnell -  hatt mest fokus i samarbeidsalliansens arbeid. Skal dette 
fortsatt være en tydelig prioritering? Øvrige banestrekninger i Osloregionen: 
Kongsbergbanen, Spikkestadbanen, Kongsvingerbanen, Gjøvikbanen, samt 
Ringeriksbanen, er alle ved ulike anledninger trukket fram som viktige strekninger 
der gevinsten ved en rask oppgradering/utbygging er stor, ikke minst gitt 
ambisjonen om å utvikle/styrke flerkjernestrukturen i Osloregionen, og det er stilt 
spørsmålstegn ved nytten i utbygging av IC-triangelets ytre deler. Er det aktuelt å 
endre eller utvide fokus fra IC-trangelet og mer i retning av Østlandsstjerna3? 

c) Høyhastighetsbaner. Høyhastighets jernbaneforbindelser er potensielt viktig for 
Osloregionens kobling mot Europa, øvrige hovedstadsregioner i Skandinavia 
samt mot andre norske storbyer. Ved utbygging av dobbeltspor i IC-triangelet har 
man vært opptatt av at det legges til rette for høye hastigheter slik at dette kan 
fungere som en del av et evt. senere høyhastighetsnett. Bør samarbeidsalliansen 
forsterke fokus på dette perspektivet?  
 

4. Nye transportforbindelser - konkrete satsinger.  
Hvilke mulige nye, eller vesentlig oppgraderte, infrastrukturforbindelser mellom 
regioner og byer/knutepunkt, av potensielt stor strategisk betydning, kan det være 
aktuelt å sette fokus på i forbindelse med rulleringen av Osloregionens ATP-strategi? 
Aktuelle satsinger/prosjekter vil være bl.a.: 
a) Ny jernbane/t-banetunnel gjennom Oslo.  Et helt sentral prosjekt for å sikre 

kapasitet i forhold til arbeidspendling inn til, gjennom og ut fra Oslo, og vil også 
være av stor betydning for hele det nasjonale jernbanesystemet. Mulige 
tunnelløsninger er under utredning. 

b) Ny Oslofjordkryssing (bane/vei). En fjordkryssing vil kunne innebære en god 
snarvei/omkjøringsmulighet i forhold til Oslo, og den vil øke mulighetene for 
integrering av bo- og arbeidsmarkedene på begge sider av fjorden. Kryssingen 
kan potensielt også åpne for utvikling av en ringbane rundt Oslofjorden og slike 
legge til rette for utvikling av nye/styrke eksisterende knutepunkt på begge sider 
av fjorden. Arbeid med en KVU pågår. 

c) Ringeriksbanen. Regionalt vil en slik bane kunne knytte Hønefoss og 
Ringeriksregionen tettere til Bærum og Oslo, og nasjonalt knyttes Osloregionen 

                                                
3 Østlandsstjerna: TØI’s betegnelse på en bredere satsing på indre del av alle banestrekningene ut fra Oslo. 
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bedre til vestlandet og Bergen. I NTP 2014-2023 er det langt inn tydelige signaler 
om at oppstart av utbygging av Ringeriksbanen er aktuelt allerede i planens 
andre 5-årsperiode. 

d) Ring 4 (vei).  Handler om å forbedre muligheten for å lede mer av biltrafikken – 
spesielt godstransport – utenom Oslo dersom den ikke har hovedstaden som 
destinasjon. Dette vil øke fremkommeligheten for den trafikken som skal til Oslo. 

e) Oslo lufthavn og Gardermoen-området (bane/vei). Oslo lufthavn bygges ut pga 
høy vekst i flytrafikken, og Gardermoen-områdets funksjon som regionalt og 
nasjonalt knutepunkt blir stadig viktigere. Det er en viktig utfordring å sikre at man 
knyttet til den økte trafikken også får nødvendig oppgradering av infrastruktur og 
transporttilbud i retning Oslo og til øvrige omkringliggende regioner. 

 
5. Styrket internasjonalt fokus  

I hvilken grad er det ønskelig at man i arbeidet med å oppdatere Osloregionens ATP-
strategi fremhever/utvikler det internasjonale perspektivet på transport- og 
samferdselsutfordringene i regionen? Spesielt korridoren sørover mot København og 
Europa er av stor betydning for Osloregionen. Dette pga gevinstene ved tettere 
integrasjon mot Gøteborg og København/Øresund (The Scandinavian 8 Million City), 
og det akutte behovet for en jernbaneforbindelse kan avlaste veinettet for 
godstransport.  
Også korridoren mot Stockholm, der Osloregionen har gitt tilsagn om å delfinansiere 
en utredning om HHB, skipsforbindelser som kan bidra til å ivareta godstransport fra 
(og til) Europa, flytrafikk og regionens tilgjengelighet, er utfordringer det kan være 
aktuelt å fokusere på. 

 
6. Finansiering 

Finansiering av samferdselsinfrastruktur og kollektivtransport er stort sett alltid en 
utfordring og et spørsmål det ligger mye politikk i. Staten har en nøkkelrolle gjennom 
ansvar overordnet veinett, jernbane og togtransport, samt gjennom rammene for 
overføring av midler til fylkeskommuner og kommuner. Samtidig har også kommuner 
og fylkeskommuner en rolle, bl.a. knyttet til å etablere lokal og regional enighet om 
bompengefinansiering. Bompengeinnkreving er allerede en realitet rundt Oslo og en 
rekke andre steder i regionen, og regjeringen legger opp til å effektivisere 
innkrevingen gjennom etablering av regionale bompengeselskap. Når 
samarbeidsalliansens ATP-strategi skal rulleres bør det vurderes om man samtidig 
skal sette et tydelig søkelys på hvordan regionen selv kan bidra til å sikre finansiering 
og gjennomføring av strategisk viktige regionale prosjekter og tiltak. Et stikkord som 
utgangspunkt for en drøfting i samarbeidsalliansen kan bl.a. være bruk av bompenger 
til finansiering av tog/t-bane, Også etablering av ulike former for offentlig-privat 
samarbeid (OPS) kan være en aktuell problemstilling for regionen. (Njål – kan du evt. 
fylle inn litt her?) 

 
7. Raskere planavklaringer 

Planleggingstid og ressursbruk til planlegging for store bane- og vegprosjekter har 
stadig økt de senere årene, og det tar nå i gjennomsnitt om lag 10 år fra 
planleggingen starter til byggestart. 
Den lange planleggingstiden er et resultat av mange ulike delprosesser som 
involverer flere sektorer, forvaltningsnivå og myndigheter. 
I NTP 2014-2023 understrekes det at effektiv planlegging og planproduksjon er av 
avgjørende betydning for å nå målene i satt i planen. Det bør være en aktuell 
problemstilling for samarbeidsalliansen hvordan man lokalt og regionalt kan bidra til 
raskere planavklaring og på den måten sikre at gjennomføring av infrastrukturtiltak i 
regionen ikke tar unødvendig lang tid. 
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Fakta- og analysegrunnlag 
Et oppdatert fakta- og analysegrunnlag vil være av stor betydning som bakteppe for å 
vurdere utfordringene Osloregionen står overfor.  For at grunnlaget skal få størst mulig 
relevans må innholdet konkretiseres og tilpasses politiske signaler om hvilke utfordringer det 
skal fokuseres mest på. Sentralt vil imidlertid uansett være å få informasjon  om status og 
utviklingstrender relatert til utviklingen i forhold til målsettingene i gjeldende ATP-strategi. Det 
vil bl.a. være: 

• Boligbygging og evt. boligmarked. Fortsetter byregionen å vokse utover i sine 
ytterkanter, gjennom oppføring av et stort antall eneboliger, eller har man lykkes i å 
endre trenden slik at man tar en større del av veksten ved tettere utbygging i 
bykjerner og knutepunkter med (muligheter for) god tog/kollektivdekning? Og hvordan 
virker boligmarkedet i forhold til dette? 

• Næringsstruktur, lokaliseringsmønstre for næringsetableringer og arbeidsplasser. 
Hvilken type næringer etablerer seg hvor i regionen? Lykkes vi med å etablere 
arbeidsintensive kontorarbeidsplasser i bysentra og knutepunkter? Og bidrar 
lokalisering/relokaliseringen av arealintensiv næringsvirksomhet til en optimalisering 
av arealbruken og en begrensning av varetransportarbeidet i regionen? 

• Grøntstruktur: Klarer vi å begrense nedbyggingen av regionens 
store/sammenhengende grøntkorridorer, eller fortsetter vi å bygge dem igjen? 

 
I tillegg vil det være nyttig om faktagrunnlaget beskriver: 

• Befolkningsvekst og -sammensetning, herunder utdanningsnivå og evt. ulike former 
for regional segregering 

• Pendlingsmønster, og evt. også flyttemønster 
 
Som del av et fakta- og analysegrunnlag foreslås det at samarbeidsalliansen også får 
utarbeidet en vekstprognose for Osloregionen som er mer regionalt tilpasset enn det SSBs 
fremskrivninger kan tilby. Dette kan gjøres ved bruk av PANDA-modellen 
(Fylkeskommunenes Plan- og Analysesystem for Næringsliv, Demografi og Arbeidsmarked). 
For å bidra til å gjøre en oppdatert ATP-strategi for Osloregionen mest mulig robust, foreslås 
at det i tillegg til basisprognosen også utarbeider noen alternative vekstscenarier der man 
hensyntar mulige/aktuelle endringer i eksterne rammebetingelser (internasjonale 
økonomiske forhold, som f.eks et stort fall i oljeprisene, eller evt. faktorer knyttet til 
klima/miljø) som ville kunne få stor betydning for Osloregionens utvikling.  Bilder av 
alternative – ikke usannsynlige - utviklingsbaner for regionens befolknings- og 
næringsutviklingen vil kunne være nyttig for å vurdere hvor godt egnet ulike strategiske valg 
vil være dersom utviklingen i Osloregionen ikke fortsetter i samme spor som de siste 10 
årene. (Se eget notat fra Peter Austin. Merk at ambisjonsnivå må avklares) 
 
En utfordring knyttet til oppdatering av fakta- og analysegrunnlaget for ATP-strategien vil 
være avgrensing av området man skal etablere data for. Dette kan defineres av 
samarbeidsalliansens medlemskap totalt, av det kommunale medlemskapet (dvs. at store 
deler av Hedmark og Buskerud holdes utenfor), eller gjennom et forsøk på å avgrense den 
funksjonelle Osloregionen. Trolig vil det være behov for ulike tilnærminger avhengig av 
datagrunnlaget, og samtidig en god dose pragmatisme for å gjøre informasjon og analyser 
knuttet til ulike tema relevante. 
 
I arbeidet med å oppdatere fakta- og analysegrunnlaget må det vurderes i hvilken grad man 
kan bygge på, og evt. supplere, tall og fakta utarbeidet i andre sammenhenger. Her vil det 
være av særlig interesse hvilke analyser og oversikter fylkeskommunene allerede har 
etablert i forbindelse med sine planprosesser. Særlig plansamarbeidet Oslo/Akershus antas 
å ha mye relevant materiale som det kan bygges videre på, bl.a. gjennom å tilpasse det til 
Osloregionens geografiske område (Bjørn– kan du evt. bidra til å konkretisere litt her?) 
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Koordinering/samarbeid med andre aktører/prosesser 
Fylkeskommunene har fått en mer sentral plass i overordnet areal- og transportplanlegging 
etter endringene i plan og bygningsloven, og de har en sentral rolle i prosessen knyttet til 
Nasjonal Transportplan. Dette innebærer at det er viktig at flest mulig av fylkeskommunene 
har et eierforhold til Osloregionens areal- og transportstrategi, i hvert fall de sentrale 
prinsippene i denne. Fylkeskommunene må dermed involveres direkte i Osloregionens 
strategiprosess. I tillegg vil det være viktig at Osloregionens arbeid gjennomføres på en måte 
som er koordinert med relevante strategi- og planprosesser i fylkeskommunene. 
 
Koordinering og samordning av Osloregionens arbeid mot fylkeskommunenes – og mot det 
arbeidet som skjer knyttet til de bypakkeprosjektene som er etablert eller under planlegging, 
vil også kunne bidra til å redusere mulighetene for at det iverksettes unødvendig 
dobbeltarbeid. 
 
Østlandssamarbeidet, med 8 fylkeskommuner som deltakere, har i likhet med Osloregionen 
hatt transport og infrastruktur som et viktig innsatsområde. Østlandspakka er en strategi som 
har utbygging av jernbanen, spesielt IC-triangelet, som hovedfokusområdet. Imidlertid har 
arealfokuset så langt ikke vært en tydelig del av Østlandssamarbeidets perspektiv. 
At Osloregionens strategiarbeid samordnes med Østlandssamarbeidet er av særlig 
betydning for fylkeskommunene, da disse ikke kan forvalte to ulike strategiske holdninger til 
areal- og transportutviklingen i Osloregionen.  
 
Når det gjelder geografisk perspektiv så har Østlandssamarbeidet langt på vei anlagt et 
hovedfokus på IC-triangelet (jfr over). Også for samarbeidsalliansen kan det være naturlig å 
utvide sitt fokus til samme område. Så vel geografisk nivå som behov for koordinering og 
størst mulig gjennomslagskraft tilsier dermed at samarbeidsalliansen Osloregionen og 
Østlandssamarbeidet bør samordne seg og samarbeide tettere, Konkret bør Osloregionen i 
første omgang etterstrebe å utarbeide et kunnskapsgrunnlag som også Østlandssamarbeidet 
har nytte av. 
 
Plansamarbeidet Oslo/Akershus I tilknytning til plansamarbeidet er det utarbeidet 
perspektivskisser for utviklingen fram mot 2050, og disse ser til dels langt ut over Oslo og 
Akershus sine grenser. Disse skissene kan utnyttes av Osloregionen som grunnlag for 
utvikling/drøfting av perspektiver for hele regionens fremtid. 
Osloregionen kan også fange opp andre utfordringer og problemstillinger som 
plansamarbeidet Oslo/Akershus ikke håndterer fordi det regionale perspektivet blir for stort. 
 



10 
 

Prosess og milepælsplan 

Periode Fase 0. Forberedende arbeid  
2013 
Mai/august 

Utarbeide grunnlag for styrets drøftinger knyttet til 
oppstart av prosjektet 

Sekr./Faggruppen 

17. september Styre vedtar oppstart av prosjektet Styret 
 Fase 1. Oppdatering av fakta/analysegrunnlag og 

utarbeidelse av vekstprognose 
 

Sept. /oktober Etablering av prosjektorganisasjon Sekretariatet 
Sept. /oktober Innkjøpsprosess: Fakta/analysegrunnlag og 

vekstprognose med alternative scenarier. 
Sekretariat/PL 

November-
januar 2014 

Gjennomføring: Fakta/analysegrunnlag og basis 
vekstprognose. 

PL/Prosjektgruppe 
Ekstern kons. 

November – 
April (august) 
2014 

Gjennomføring: Alternative vekstscenarier. 
 

PL/Prosjektgruppe 
Ekstern kons. 
Utvalgte eksperter 

26. november Styremøte. Orientering status Styret 
2014 
Januar/febr.  

Presentasjon: Oppdatert fakta/analysegrunnlag samt 
basis vekstprognose basert på PANDA 
 

Prosjektgruppe 
Styret 
I regionrådene 
Referansegruppe 
KOM-konf. (?) 

   
 Fase 2. Rullering av strategi  
Mars  Avklaring av hvilke utfordringer/tema som skal 

fokuseres  
Politisk work-shop m/styret (++?) 

PL/Prosjektgruppe 
Styret 

April (eller 
august. 
Avheng. av 
ambisjonsnivå) 

Presentasjon av alternative vekstscenarier. Drøfting av 
implikasjoner for strategivalget. 
 

PL/Prosjektgruppe 
Styret 
Referansegruppe 

April-sept. Utarbeide høringsforslag.   
 
 

PL/Prosjektgruppe 
Styret 
+ evt. besøk i 
regionrådene 

Sept./oktober Intern høring i regionrådene 
Høringsmøte i referansegruppen 

Regionrådene 
Referansegruppe 

November-jan. Åpen høring 
 

Medlemmer og 
eksterne 
interessenter 

2015 
Januar/februar 

Høringsrapport Styret 

Mars/april Sluttbehandling Styret 
April/mai Trykking/distribusjon Sekr. 
Høst 2015 Behandling i medlemskommunene  
 
 
Merk: Osloregionens ATP-strategi skal fungere som omforent grunnlag for 
samferdselsprioriteringer inn mot staten og NTP, og dette gir føringer for framdriften i 
arbeidet. Forventet oppstart av prosessen knyttet til NTP 2018-2027 vil være Retningslinje 1 
fra Samferdselsdepartementet til transportetatene våren 2014. Deretter kan etatenes rapport 
fra utredningsfasen forventes vinteren 2015. 
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Organisering  

I arbeidet med rullering av Osloregionens ATP-strategi kan det være hensiktsmessig å legge 
organiseringen av det opprinnelige strategiarbeidet og arbeidet med gods- og 
logistikkstrategi for Osloregionen til grunn, da dette har vært vellykkede prosesser. 
 
Dette vil innebære at det etableres et prosjekt med: 

• Samarbeidsalliansens styre er prosjekteier og fungerer som styringsgruppe. 
• En ”intern” prosjektledelse med spesielt fokus på prosess og forankring 
• En eller flere innleide faglige prosjektledere/konsulenter 
• En prosjektgruppe som består av faggruppen + representanter for statsetatene og fra 

Østlandssamarbeidet  
• En referansegruppe for næringslivets organisasjoner og akademia (eks. NHO/TØI) 
• En (eller flere) ekspertgrupper knyttet til arbeidet med alternative vekstscenarier. 
• Bruk av intern og åpen høring for å sikre forankring 
• Besøk i regionrådene for å sikre god informasjon/kommunikasjon. 

 
Det pekes spesielt på at prosjektet vil være avhengig av å ha en dedikert prosjektledelse. Et 
prosjektlederteam kan med fordel utgå fra en/flere av samarbeidsalliansens medlemmer, evt. 
gjennom frikjøp av arbeidstid, samt sekretariatet. Dette er en modell samarbeidsalliansen har 
god erfaring med fra tidligere anledninger.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styringsgruppe 
Osloregionens styre 

Prosjektledelse Konsulent(er) 

Prosjektgruppe  
deltakelse fra: 
-Oslo kommune 
-Fylkeskommunene  
-Regionrådene  
-Østlandssamarbeidet  
-Statsetatene 

Referansegruppe  
-NHO 
-TØ 
-Aktuelle bransjeakt. 

Ekspertgruppe(r)  
til arbeidet med 
alternative 
vekstscenarier 
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Prosjektbudsjett  
 
Kostnadene til kjøp av konsulenttjenester og evt. frikjøp av arbeidskraft knyttet til det 
skisserte arbeidet med oppdatering av Osloregionens ATP-strategi vil være avhengig av 
omfang og ambisjonsnivå. Med utgangspunkt i erfaringene fra arbeidet med samordnet ATP-
strategi og gods- og logistikkstrategien for Osloregionen er følgende foreløpige 
rammebudsjett for prosjektet satt opp som utgangspunkt for diskusjon:  
 
Oppdatering fakta/analysegrunnlag:  Konsulentbistand mm       800.000,- 
 
Utarbeide vekstprognose:   Konsulentbistand mm        600.000,- 
Utarbeide alternative vekstscenarier:  Konsulentbistand mm           400.000,- 
 
Utarbeide strategiforslag:    Konsulentbistand mm          500.000,- 
 
Frikjøp av intern prosjektledelse             300.000,- 
 
Utarbeidelse av strategidokument (herunder illustrasjoner og trykking)       200.000,- 
 
Samlet ramme for arbeidet med oppdatering av ATP-strategien    2.800.000,- 
 
I samarbeidsalliansens budsjett for 2013 er det satt av kr. 400.000,- til oppdatering av fakta 
og analysegrunnlaget, og det er synliggjort behov for et tilsvarende behov i 2014.  
Legges milepælsplanen over til grunn, vil det imidlertid anslagsvis være behov for følgende 
årlige budsjettrammer: 

2013      600.000,- 
2014  1.800.000,-  
2015     400.000,- 

 
Med utgangspunkt i at både arbeidet med samordnet ATP-strategi og gods- og 
logistikkstrategien for Osloregionen ble finansiert gjennom et spleiselag der i tillegg til 
samarbeidsalliansen også Oslo kommune, Østfold og Akershus fylkeskommuner og 
fylkesmann i Oslo og Akershus og Østfold har bidratt, bør det vurderes å invitere aktørene til 
et tilsvarende samarbeid denne gang.   
Det bør vurderes om også andre aktører, herunder NHO, Miljødirektoratet, Statnett, 
kontaktes med tanke på medfinansiering av arbeidet med vekstprognose/alternative 
vekstscenarier. 
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Vedlegg  
 

Gjeldene strategi areal- og transportstrategi for Osloregionen  
 
”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” ble behandlet av Osloregionens styre i 
møte 18.01.08. Det ble vedtatt at følgende mål og strategier som grunnlag for areal og 
transportutviklingen i Osloregionen:   
 
 
          Overordnede mål for areal- og transportutviklingen i Osloregionen 

 
A. Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 
 
B. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om en flerkjernet 
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 
 
C. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen 
sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, 
miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 
 
 
Overordnet strategi for areal- og transportutviklingen 
 
1) Vekstkraften i Oslo skal utnyttes til beste for Osloregionen. Vekst i andre delregioner 
skal kunne avlaste vekst i Oslo som skaper problemer. Slik balansert vekst skal kunne 
skje ved en bolig- og næringsutvikling knyttet til de viktigste transportaksene for 
jernbane og veg. Utbygging bør konsentreres til byer og tettsteder. Grønne korridorer 
mellom dem skal opprettholdes. 
 
2) Det skal legges til rette for en flerkjernet utvikling av Osloregionen med mest mulig 
selvstendige byer og tettsteder med bosteder, arbeidsplasser, handel, service og 
kulturaktiviteter i urbane sentra. Samspillet med landdistriktene skal ivaretas. 
 
3) Utbyggingsmønsteret skal ta utgangspunkt i raske, skinnegående kollektivmidler 
med stor kapasitet samt et godt vegsystem med god fremkommelighet for 
kollektivtrafikken. 
 
 
Delstrategi for by-/tettstedsutvikling og arealbruk 
 
1) En flerkjernet (polysentrisk) utvikling skal bidra til at vekst i befolkning og økonomisk 
aktivitet i hovedsak foregår i byer, byklynger og større tettsteder samt i Stor-Oslo. En 
slik utvikling skal bidra til økt konkurranseevne og til å hindre ukontrollert spredning i 
utbyggingsmønsteret samt legge grunnlag for et raskt og godt regionalt kollektivtilbud. 
 
2) Andre tettsteder med muligheter for god kollektivbetjening skal styrkes som steder 
for vekst i bosetting, arbeidsplasser og lokal service. I spredtbygde strøk kan 
bosettingsmønsteret opprettholdes. 
 
3) Arealutnyttelsen i eksisterende byer og tettsteder skal økes gjennom fortetting og 
transformasjon av allerede bebygde arealer. Etablering av større handelsfunksjoner 
utenfor byene skal unngås. Ved lokalisering av handels- og næringsvirksomhet skal 
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ABC-prinsippene om rett virksomhet på rett sted i forhold til transportsystemet, legges 
til grunn. 
 
4) Osloregionens sammenhengende grønnstruktur skal styrkes og sikres mot 
oppdeling, gjenbygging og oppsplitting i randsonene. Grønnstrukturen skal også 
brukes aktivt som virkemiddel for å sikre en arealeffektiv byutvikling og bidra til å danne 
hensiktsmessige skiller mellom nabobyer/tettsteder. 
 
5) Viktige vassdrag med nærområder skal sikres og RPR for Oslofjorden skal følges 
opp. En streng praksis i kystsonen skal håndheves for å hindre nedbygging og sikre 
god tilgjengelighet for allmennheten. 
 
6) Sammenhengende grøntbelter fra Indre Østfold og nordover via Nedre Romerike til 
Hadeland, fra Indre Østfold og vestover til Ski/Ås og fra Hurumlandet via Asker til 
Hadeland samt andre sammenhengende grøntbelter, skal opprettholdes. Eksisterende 
brudd pga infrastruktur og bebyggelse skal ikke forsterkes, men søkes avbøtet. 
 
 
Delstrategi for utvikling av transportsystemet 
 
1) Transportsystemet i Osloregionen skal styrke konkurransekraften, dels gjennom 
regionforstørring og dels ved å understøtte en flerkjernet utvikling. Dette må gjøres 
gjennom utvikling av raske, skinnegående kollektivmidler med stor kapasitet samt et 
godt vegsystem med god framkommelighet for kollektivtrafikken. 
 
2) Regional kollektivtrafikk må ta hovedtyngden av veksten i trafikken i en flerkjernet 
Osloregion. Det skal legges til rette for at stoppesteder i det regionale 
transportsystemet kan nås med sykkel og gange i byer/tettsteder, med bil til 
innfartsparkering og med kollektiv matetrafikk til knutepunktene. Jernbanen skal være 
”ryggraden” supplert med et nett av ekspressbusser og langrutebusser fra områder 
som mangler eller ikke har et godt togtilbud. 
 
3) Jernbaneutbyggingen må forseres med langsiktige mål om reisetider og 
avgangsfrekvenser slik det er angitt i Jernbaneverkets stamnettutredning (2040). På 
mellomlang sikt (2020) er det nødvendig med en vesentlig bedring i forhold til i dag jf. 
Østlandssamarbeidets forslag i Østlandspakka 2007. Blant annet er forsering av 
utbygging av nytt dobbeltspor Oslo-Ski viktig. På kort sikt må også reisetid, frekvens og 
punktlighet på eksisterende jernbanenett forbedres. 
 
4) Osloregionen er positiv til tanken om høyhastighetsbaner som tar utgangspunkt i de 
nye dobbeltsporstrekningene når disse er ferdig utbygget. Videre utbygging av 
høyhastighetsbaner må ikke komme til fortrengsel for modernisering av det ordinære 
jernbanenettet i Osloregionen 
 
5) Osloregionen støtter i prinsippet strategi 2 i stamvegutredningen fra Statens 
vegvesen: ”Utbygging av høytrafikkerte veger med mange ulykker og køproblemer 
først”. For Osloregionen gjelder dette i første rekke E18 vest, E16, Rv4 og hele E18 
øst. Strategi 2 må suppleres med prioritering av forbindelser utenom Oslo, særlig Rv35 
Hønefoss - Jessheim, Rv23 Drammen - Frogn og Rv111/22 Sarpsborg - Mysen - 
Lillestrøm, samt at riksvegstrekninger på begge sider av Moss- Hortenforbindelsen blir 
oppgradert til stamveg. 
 
6) Oslo representerer ”navet” i transportsystemet. Et velfungerende transportsystem i 
Oslo og Akershus er viktig for hele Osloregionen. Det er i den forbindelse bl.a. viktig 
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med køfri framkommelighet for bussene på alle transportkorridorene helt inn til Oslo 
sentrum. 
 
7) Osloregionen går inn for at kollektivtrafikken i hele regionen (båt, tog, T-bane, trikk 
og buss) skal framstå som et samlet kollektivtilbud med en god samordning av 
rutetilbudet og med felles informasjons-, takst- og billettsystem. Transportsystemet bør 
også være tilgjengelig for alle. 
 
8) Osloregionen støtter en nasjonal strategi om at mest mulig gods skal gå på sjø og 
bane. 
 
9) Gardermoen er hovedflyplass for Østlandet og nasjonalt nav for Norge. For utvikling 
av en konkurransedyktig region, bør mulighetene for nødvendig kapasitetsutvidelse 
holdes åpne ved flyplassene i Osloregionen dersom trafikkmengdene skulle kreve det. 
Av bærekraftshensyn skal det utvikles et mest mulig miljøvennlig tilbringersystem i 
kombinasjon med en bevisst parkeringspolitikk ved flyplassene. 

 

 
  
 


