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Osloregionen         

SAMLET SAKSFREMSTILLING 
 
Styret i Osloregionen, 16.6.2015                Sak nr. 22/15  
 
Saksansvarlig: Grethe Salvesvold,  Sekretariatet for Osloregionen   
  

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR 
OSLOREGIONEN» - HØRING   
 
 
VEDTAK (enstemmig): 
Styret i Osloregionen ber om at det fremlagte forslaget  til revidert versjon av «Samordnet 
areal- og transportstrategi for Osloregionen” sendes på åpen høring, med høringsfrist  
1. desember 2015.  
 
Forslag til høringsbrev som er vedlagt saken godkjennes. 
 
 
 

SAKSUTREDNING 
 
Kort om saken 
Revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» foreslås lagt ut 
på høring. Den reviderte versjonen av strategien har forsterket målene fra 2008 med et nytt 
delmål om klima. I tillegg er beskrivelsen av utfordringer og strategiene for handling justert. 
Det er lagt mer vekt på byutvikling og samferdselstiltak som er nødvendig for å bygge opp 
under utvikling av tette og miljøvennlige byer og tettsteder, og at regionen må tydeliggjøre sin 
arealpolitikk som svar på nasjonale samferdselsinvesteringer. De største byenes rolle i 
utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen er også tydeliggjort, det samme er  
betydningen av skinnegående infrastruktur som kan gi regionforstørring.  
 
 
Bakgrunn 
Areal- og transportutvikling er et sentralt innsatsområde for samarbeidsalliansen 
Osloregionen. Gjeldene strategidokument, ”Samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen” ble vedtatt av styret i januar 20081. Strategien har som utgangspunkt at en 
flerkjernet utvikling kan styrke regionens internasjonale konkurransekraft, og samtidig være 
en nødvendig del av den kursendringen som må til for å nå nasjonale og regionale klimamål. 
Strategien bygger for øvrig på omforente prinsipper for samordnet areal- og 
transportutvikling, og har vært grunnlag regionale og lokale planer i regionen og for 
Osloregionens uttalelser til Nasjonal Transportplan (NTP) for planperiodene 2010-2019 og 
2014-2023.  
 

Ved behandling av handlingsprogram for 2013 besluttet Osloregionens styre å revidere 
strategidokumentet. Utdypende rammer for revisjonen ble gitt i egen styresak i september 
2013:   
 

 dokumentets hensikt skal fortsatt være todelt: mer samordnet areal- og transportutvikling 
internt og større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer overfor staten 

 målene om flerkjernet utvikling videreføres 

                                                
1
 Som supplement på området godstransport og logistikk ble ”Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen” 

utarbeidet i perioden 2010-2011 og sluttbehandlet i april 2012. 
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 dokumentet skal være visjonær, overordnet og langsiktig, med 2030 som tidshorisont, supplert 
med perspektiver mot 2050  

 strategien skal avgrenses til det som er strategisk viktig for hele den funksjonelle 
Osloregionen, inkl. hovedstadens utfordringer som regionalt og nasjonalt nav  

 areal/utbyggingsmønster og transport skal sees i sammenheng. Det samme skal 
persontransport og næringslivets transportbehov, inkl. godstransport og logistikk.  

 strategiarbeidet skal samordnes med fylkeskommunenes strategi- og planarbeider, både for å 
unngå dobbeltarbeid og sikre nytte for fylkeskommunenes arbeid med koordinert area- og 
transportplanlegging 

 prioriterte områder for nærmere vurdering i strategiarbeidet:  
- utbyggingsmønster, sentrums- og knutepunktutvikling 
- drift og vedlikehold av eksisterende samferdselsinfrastruktur 
- jernbaneutbygging: InterCity (IC), øvrige grenbaner og ny jernbanetunnel gjennom Oslo 
- utvikling av kollektivtilbudet, inkl. midler til drift av kollektivtransporten 
- styrket internasjonalt fokus 
- finansieringsmodeller for samferdselsinfrastruktur og kollektivtransport 
 

I møte 17.03.15 behandlet styret sak om klima som nytt politikkområde i Osloregionen (sak 8/15). Her 
vedtok styret at klimaperspektivet skal integreres i arbeidet med revisjon av areal- og 
transportstrategien.   
 

 

Prosjektets organisering og fremdrift  
 
Organisering 
Revisjonsarbeidet er prosjektorganisert, med Osloregionens styre som styringsgruppe. 
Prosjektledelsen er lagt til Osloregionens sekretariat, med støtte fra en prosjektledergruppe 
og innleid faglig bistand. I tillegg er det etablert en prosjektgruppe, med representanter fra 
Oslo kommune, fylkeskommuner og delregioner i Osloregionen samt regionale 
samferdselsetater. En rekke offentlige og private virksomheter er brukt som referansemiljøer.  
 
Fremdrift 
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Forslag til revidert strategidokument  
 
Med utgangspunkt i føringene som er beskrevet foran er det utarbeidet et revidert 
strategidokument med følgende innhold:  
 
Kapittel 1 Konkurransedyktig og bærekraftig region – mål og strategier 
 
Hoved- 
utfordringer 

Med bakgrunn i regionale og nasjonale planer og analyser beskrives følgende 
hovedutfordringer: 
 

 Klimaendringene blir stadig mer alvorlige. Sammen med redusert 
økonomisk vekstkraft vil dette kreve endringer i vårt produksjons- og 
forbruksmønster, og kreve omstillinger i Osloregionens næringsliv.   

 Befolkningen vil fortsatt komme til å vokse, og de eldre vil utgjøre en 
økende andel.  

 Deler av regionen henger etter i å utvikle sterke regionale kjerner, slik 
strategien fra 2008 legger opp til. En stor andel av veksten de siste 10 
årene har skjedd i Oslo med nære omland.  

 Omfattende satsing på skinnegående transport er lite bærekraftig hvis 
den ikke følges opp med en bypolitikk som kanaliserer hovedtyngden 
av fremtidige arbeidsplasser og boliger til områder nær stasjonene.  

 Fortsatt vekst i biltrafikken er i strid med nasjonale klimamål om 
nullvekst i biltrafikken, og gir økende problemer for transporten i 
byene. Uten et grønt skifte i areal- og transportpolitikken, er det 
vanskelig å nå klimamålene.  
 

Mål 
 

Målene fra 2008-versjonen av strategidokumentet anbefales videreført, 
supplert med et nytt delmål om klima:  

Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa 

 Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om 
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 

 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.  

 Osloregionen skal oppfylle nasjonale klimamål innenfor sitt geografiske 
område.  

 
Strategier Forslag til strategier er justert, og strukturert under følgende overskrifter: 

 En flerkjernet region: Strategier for styrking av de største byene og 
utbygging av det overordnede regionale transportnettet.  

 By- og tettstedsutvikling: prinsipper for fysisk byutvikling, uavhengig av 
byenes/tettstedenes størrelse. 

 Naturgrunnlag og blå-grønn struktur: avveininger vekst/vern i by- og 
tettstedsutviklingen og ivaretakelse av overordnet regional grønnstruktur.  

 Godslogistikk: prinsipper for lokalisering og utforming av terminaler, og 
krav til transportsystemet knyttet til disse.  
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 Transport: samferdselsprioriteringer i tråd med overordnede mål for 
regionforstørring, forbindelser til utlandet, tilstrekkelig kapasitet i 
Oslonavet, fremkommelighet for næringslivets transporter, styrket 
finansiering av kollektivtransporten og klimanøytral mobilitet lokalt. 

 
 
Kapittel 2 Status og utfordringer 
 
Kapitlet sammenfatter funnene i faktarapporten «Areal- og transportutvikling i Osloregionen» 
(TØI rapport 1378/2014)2, supplert med referanser til utredningsfasen i arbeidet med 
Nasjonal transportplan 2018-2029. Utfordringene som avledes av statusbeskrivelsen er 
sammenfattet i hovedutfordringene som er presentert i kap. 1 (se foran).   
 
Kap. 3 – 7 gir utdypende analyser på ulike temaområder som bakgrunn for anbefalte 
strategier i kap. 1.(kapitlene har sammen struktur og overskrifter som strategiene).  
 
Kap. 8 gir anbefalinger om oppfølging og bruk av strategidokumentet knyttet til kommunal og 
regional planlegging, næringspolitikk og arbeidet med kommune- og regionreformen.  
 
 
Vurdering  
 
2008-versjonen av Osloregionens areal- og transportstrategi satte areal- og 
transportutviklingen i sammenheng med regionens internasjonale konkurransekraft, og viste 
behovet for et tettere samspill mellom hovedstaden og regionen rundt. Det mest nyskapende 
var dokumentets konkretisering av flerkjernestrukturen på det sentrale Østlandet, og 
strategiene for å styrke disse som et ledd i å utvikle en sterkere hovedstadsregion. I tillegg 
var dokumentet tydelig på utbygging av et banebasert regionalt transportsystem som 
betingelse for regionforstørring innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. Disse 
prinsippene er tatt vare på og videreutviklet i oppfølgende regionale planer, som fylkesplanen 
«Østfold mot 2050» og areal- og transportplaner for Buskerudbyen, Oslo/Akershus og andre 
fylker og delregioner. Osloregionen har også fått betydelig gjennomslag for sine innspill til 
nasjonale samferdselsprioriteringer, bl.a. gjennom at store prosjekter som IC-utbyggingen er 
prioritert i NTP 2014-2023. 
 
En prøvestein på Osloregionens reviderte strategidokument, er om det tilfører noe nytt til 
videre kommunal og regional planlegging, i form av politisk meningsdannelse og/eller ny 
kunnskap på fylkesovergripende nivå. Kartleggingen av areal- og transportutviklingen i 
Osloregionen de siste 10 årene viser at: 
 

- Osloregionen, med unntak av Oslo by, er en bilbasert region med lave 
kollektivandeler, langt unna målene om 0-vekst i personbiltransporten.  

- Veksten i regionen er svært sentralisert, med over 70% av veksten i Oslo og 
Akershus.   

 
Den reviderte versjonen av strategien har forsterket målene fra 2008 med et nytt delmål om 
klima. Dette er et svar på de økende globale klimautfordringene som alle må ta del i å løse. 
Samtidig vil en omstilling mot klimavennlige løsninger gjøre regionen mer konkurransedyktig 
på lang sikt, i takt med at det vil bli stadig strengere krav til utslipp av klimagasser.  
 

                                                
2
 Faktarapporten er utarbeidet på oppdrag av Osloregionen, som del av fase 1 i prosjektet «Revisjon av 

samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen». 
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For å sikre at hovedstadsregionen når opp i nasjonale prioriteringer knyttet til kommende 
NTP og etterfølgende statsbudsjetter, er det avgjørende at regionen klarer å sannsynliggjøre 
at regionale og lokale myndigheter vil føre en arealpolitikk som gir størst mulig 
samfunnsnytte av omfattende samferdselsinvesteringer. Et hovedspørsmål er om IC-
utbyggingen kan gi impulser til næringsutvikling og verdiskaping i byene utenfor 
Oslo/Akershus, eller om et raskere og bedre togtilbud i hovedsak vil føre til mer pendling mot 
Oslo. For å unngå at det siste skjer, setter det reviderte strategidokumentet økt fokus på 
ønskeligheten av vekst og utvikling i de største regionale byene. Disse byene har en viktig 
rolle både for sitt nære omland og for Osloregionens totale konkurransekraft og attraktivitet. 
Samtidig understøtter strategidokumentet at mindre byer og tettsteder utvikles i tråd med 
omforente prinsipper for arealeffektivitet, funksjonsmangfold og kvalitet.  
 
Strategiene for transport søker å balansere hensynet til vedtatte klimamål nasjonalt og 
regionalt opp mot målet om regionforstørring.  På samferdselssiden utvider 
strategidokumentet perspektivet fra IC-trianglet til den såkalte «Østlandsstjerna» (prioritering 
av supplerende grenbaner som supplement til IC-utbyggingen), og viser en prioriteringsprofil 
for øvrig som dekker både næringslivets transportbehov, internasjonale forbindelser og 
konkretiseringer knyttet til helhetlige og klimavennlige mobilitetsløsninger i byer og tettsteder. 
Behovet for tilstrekkelig kapasitet i kollektivsystemet i det såkalte Oslonavet er også løftet 
tydelig frem. Samlet fremstår dette som en prioriteringsprofil som balanserer behovet for å 
løse de tyngste kollektivstrømmene med behovet for å være relevant for et stort geografisk 
område rundt hovedstaden.  
 
Strategidokumentet avsluttes med anbefalinger om oppfølging og bruk (kap. 8) knyttet til 
planlegging på kommunalt og regionalt nivå, dialog med staten om nasjonale rammer og 
arbeidet med kommunereformen. Det anbefales også at strategien settes inn i et bredt 
regionalt utviklingsperspektiv der virkemidler knyttet til fysisk planlegging og samferdsel sees 
i sammenheng med bl.a. strategisk næringspolitikk og videreutvikling av samarbeidsformer 
mellom ulike aktører i samfunnsutviklingen. Konkretisering av oppfølgingsstrategiene må 
skje i dialog mellom berørte aktører, bl.a. i forbindelse med årlige budsjett- og 
handlingsplanprosesser.  
 
Strategidokumentet bygger på regionale planer vedtatt eller påbegynt etter 2008, og er 
samordnet bl.a. med Østlandssamarbeidets «Østlandspakke». Dokumentet har et perspektiv 
frem mot 2040. Behovet for nye revisjoner vil bli vurdert i starten av hver valgperiode for 
kommuner og fylkeskommuner.  
 
Det anbefales at styret i Osloregionen vedtar å legge strategidokumentet ut på høring, med 
høringsfrist 01.12.15. Den lange høringsfristen gir mulighet til politisk behandling av 
høringsinnspill etter kommune- og fylkestingsvalget september 2015. Høringen vil være 
åpen, slik at også aktører utenom Osloregionens medlemmer kan uttale seg.  
 
 
Vedlegg:  

a) «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen», revisjon 2016, 
høringsutkast 16.06.15. 

b) Utkast til høringsbrev  
 
 
 
 
 
 
 


