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Coordination of land use and transport development is regarded as central to achieving objectives regarding transport
demand, traffic volumes and land consumption. The article discusses whether organisational fragmentation in the land
use and transport sectors overrides the coordination mechanisms in the planning and building act (PBA), with the result
that coordination and objectives are not achieved. One conclusion is that the PBA can act as a formal institution to en-
sure coordination and goal achievements. But the rules are not the game. Coordination requires that responsible insti-
tutions and authorities use the tools available to them. Other important requirements are that professionals also regard
coordination as important, that there is adequate knowledge, and that the professionals possess the necessary expertise.
It is questioned, therefore, whether the real problem is lack of formal coordination or rather the lack of knowledge, steer-
ing and prioritization. 
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Bakgrunn 
Verdenssamfunnet er stadig mer opptatt av
at menneskeskapte miljøbelastninger må re-
duseres. I Norge har dette vært understreket
i politikkdokumenter som Klimameldinga
(Miljøverndepartementet (MD) 2012), Nasjo-
nal transportplan (Samferdselsdepartemen-
tet 2008) og Melding om biologisk mangfold
(MD 2001). I fylkes- og kommuneplaner hol-
des samordnet areal- og transportplanleg-
ging frem som en viktig strategi for å nå po-
litiske målsettinger knyttet til blant annet
redusert transportbehov, biltrafikk og areal-
forbruk (se f.eks. Trondheim kommune 2008
eller Miljøverndepartementet 2012a). Dette
skal bidra til å nå en rekke andre mål som å
redusere klimagassutslipp, hindre nedbyg-
ging av verdifull natur og arealer, bedre by-
miljø, forbedre transporteffektivitet, reduse-
re kostnader for samfunnet og bedre folke-
helsen. 

Plan- og bygningsloven (pbl) skal «Frem-
me bærekraftig utvikling til beste for den en-

kelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.
Planlegging etter loven skal bidra til å sam-
ordne statlige, regionale og kommunale opp-
gaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og
vern av ressurser» (pbl § 1). Det foreligger
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet
areal- og transportplanlegging (RPR-SATP)
(MD 1993) som skal legges til grunn for plan-
legging og som offentlige myndigheter skal
legge til grunn for sin virksomhet. 

Retningslinjene sier at «Planlegging av ut-
byggingsmønsteret og transportsystemet bør
samordnes slik at det legges til rette for en
mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig
transport, og slik at transportbehovet kan
begrenses. Det bør legges vekt på å få til løs-
ninger som kan gi korte avstander i forhold
til daglige gjøremål og effektiv samordning
mellom ulike transportmåter» (MD 1993:2).
Videre legges det stor vekt på å konsentrere
utbyggingen for å unngå nedbygging av jord-
bruks- og naturområder og at man skal sikre
gode lokalsamfunn og bomiljøer. 



Areal- og transportplanlegging

KART OG PLAN   4–2012 267

I den internasjonale litteraturen er også
samordnet planlegging og integrert politikk-
utforming viktig. Hull (2008) og Stead og
Meijers (2009) viser at slik samordning er et-
terspurt blant annet i en rekke EU-organer
og i Storbritannia. Også her er det sektorene
arealutvikling, transport og miljø som skal
samordnes (se for eksempel Hull 2005, 2008,
Stead 2008). Forfatterne er ofte ikke så klare
på hvilke substansielle målsettinger slik
samordning skal bidra til å nå. De refererer
gjerne til generelle målsettinger om bære-
kraftig utvikling. 

Måloppnåelsen når det gjelder reduksjon
av transportbehov, biltrafikkmengder og are-
alforbruk er ikke imponerende, verken i Nor-
ge, EU eller i verden (EEA 2006, 2010, Kahn
Ribeiro m.fl. 2007, Riksrevisjonen 2007, SSB
2010). De langsiktige trendene viser vekst i
biltrafikk, klimagassutslipp og arealforbruk1. 

Problemstilling og metode 
Mangelen på måloppnåelse kan forklares på
ulike vis. I denne artikkelen diskuteres de in-
stitusjonelle og organisatoriske betingelsene
for samordning av utvikling av arealstruktu-
ren og av transportsystemene gjennom plan-
legging. Spørsmålet er hvordan disse betin-
gelsene påvirker mulighetene for å nå politis-
ke målsettinger knyttet til transportbehov,
biltrafikk og arealforbruk. Det diskuteres
hvorvidt samordningsmekanismene i pbl kan
overstyre organisatorisk fragmentering. In-
stitusjoner forstås her som det som definerer
spillereglene, mens organisasjoner forstås
som spillets aktører (North 1994). 

I artikkelen diskuteres først ulike former
for og nivåer av samordning, og hvordan in-
stitusjonelle og organisatoriske faktorer kan
påvirke mulighetene for samordning og
måloppnåelse. Videre beskrives det kort
hvordan den fysiske areal- og transportut-
viklingen påvirker hverandre og mulighete-

ne for å nå de definerte målsettingene. Der-
etter beskrives de viktigste samordningsme-
kanismene i pbl, samt mekanismer i den or-
ganisatoriske strukturen som kan være til
hinder for samordning. 

Med dette som bakgrunn diskuteres det
hvordan de institusjonelle og organisatoris-
ke faktorene påvirker mulighetene for sam-
ordning og måloppnåelse. Her trekkes også
norske undersøkelser av samordning inn i
diskusjonen. Til slutt reflekterer jeg over
hvorvidt endringer i institusjoner og organi-
sasjoner er viktige bidrag for bedre samord-
ning og større måloppnåelse, samt hvilke an-
dre faktorer som kan ha betydning for grad
av samordning og måloppnåelse. 

Dimensjoner ved samordning av areal- 
og transportutviklingen 
Stead og Meijers (2009) skiller mellom tre ni-
våer av samhandling; integrering, koordine-
ring og samarbeid. Integrert politikkutfor-
ming innebærer at problemstillinger håndte-
res på tvers av etablerte sektorer og nivåer
og resulterer i felles politikk og målsettinger.
Koordinering dreier seg om å sikre at nød-
vendig sektoroppgaver blir gjennomført, og
uten overlapp. Samarbeid dreier seg mer om
gjensidig informasjon for å få bedre effektivi-
tet. Skillene mellom disse nivåene er gliden-
de. Stead og Meijers peker på at det kreves
mer interaksjon, tilgjengelighet og kompati-
bilitet mellom de involverte jo høyere opp i
samhandlingshierarkiet man kommer. Høy-
ere nivå av samhandling fører også til mer
gjensidig avhengighet, krever økt grad av
formell institusjonell organisering og mer
ressurser, krever at deltakerne oppgir mer
uavhengighet og er mer omfattende med tan-
ke på tid, rom og aktører. 

Minst like interessant er ulike typer sam-
ordning. I diskusjoner om samordnet areal-
og transportplanlegging er det først viktig å

1. Selv om f.eks. Næss m.fl. (2011) viser et markant trendbrudd ved at den store arealekspansjonen vi så i etter-
krigsårene har stoppet opp i Norge, og at befolkningstettheten i norske byer stiger, fant Næss m.fl. (2009) for 
eksempel at de urbaniserte arealene i Oslo tettsted vokste med ca 6 % fra 2000 til 2009. Riksrevisjonen (2007) 
fant at norske byområder ekspanderte med mer enn 10 % i perioden 1995 – 2005. Tennøy (2012a) fant, basert på 
tall fra SSB (2011), at selv om tettheten i mange norske tettsteder økte fra 2000 til 2011, sank den i andre tett-
steder. European Environment Agency (2006) fant varierende men høyt arealforbruk til byekspansjon i Europa. 
Furu (2010) fant at mer enn halvparten av befolkningsveksten og veksten i arbeidsplasser i Akershus de siste 
fem til 10 årene kom i bilavhengige områder. Se Tennøy (2011) for en nærmere drøfting av hva som kan anses 
som trafikreduserende fortetting og Tennøy (2012) for casestudier av reguleringsplaner for trafikkskapende 
areal- og transportutvikling. 
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skille mellom det Leite m.fl. (2008) betegner
som substansiell samordning, som dreier seg
om hvordan man utvikler de fysiske arealene
og transportsystemene, og prosessuell sam-
ordning, som henviser til planleggings- og
politikkprosesser for slik utvikling. 

Institusjonelle og organisatoriske faktorer
påvirker plan- og beslutningsprosessene for

areal- og transportutviklingen, og hva slags
planer som produseres, som illustrert i figur
1. Dette påvirker utviklingen av arealbruk
og transportsystemer, som påvirker utviklin-
gen i transportbehov, biltrafikkmengder og
klimagassutslipp. Dette har en rekke ulike
konsekvenser, og påvirker grad av målopp-
nåelse på flere felt.

I denne artikkelen er det den prosessuelle
samordningen som diskuteres. Dette dreier
seg om vertikal samordning, mellom ulike
administrative og politiske nivåer og om ho-
risontal samordning mellom ulike instanser
på samme nivå. 

Osland og Kråkenes (1998:116) fokuserer
på hvilke typer virkemidler som vurderes i
samme prosess, og de skiller mellom partiell
samordning «hvor de relevante organisasjo-
ner deltar i utformingen og prioriteringene
av ett sett tiltak/styringsinstrument» og hel-
hetlig samordning der man «ser hele registe-
ret av styringsinstrumenter i sammenheng
og prioriterer disse med bakgrunn i overord-
nede mål». Osland og Kråkenes diskuterer
helhetlig samordning innenfor samferdsels-
sektoren, mens ’helhetlig’ i vår sammenheng
dreier seg om samordning på tvers av areal-
og transportsektorene.

Strand og Moen (2000) skiller mellom
samordnet areal- og transportpolitikk som
summen av en arealpolitikk og en transport-
politikk utviklet innenfor den enkelte sek-
tors institusjonelle og organisatoriske ram-
mer, og «en samordnet areal- og transportpo-
litikk skapt i samarbeid og strid mellom de
viktigste aktørene på de to politikkområdene
som munner ut i omforente planer» (Strand
og Moen 2000: 36-37). 

Samordnet areal- og transportplanlegging
kan dermed ses som en dobbelt kompleks ut-
fordring: de involverte må benytte kunnskap
om komplekse sammenhenger i areal- og
transportutvikling i et plan- og beslutnings-
system som også er komplekst (Tennøy
2009).

Institusjonelle og organisatoriske 
betingelser for samordning 
Det er spesielt to forklaringer som trekkes
frem i diskusjoner om manglende samord-
ning: organisatorisk fragmentering av opp-
gaver og ansvar, og mangel på en kraft eller
institusjon som kan samordne organisasjo-
nene og styre mot de definerte målsettingene
(Osland og Kråkenes 1998, Strand og Moen
2000, Hull 2005, 2008, 2011, Stead og Mei-
jers 2009). 

Stead og Meijers (2009) fant at viktige ele-
menter for å oppnå integrert politikkutfor-
ming i fragmenterte organisasjonsstruktu-
rer er at det finnes en overordnet myndighet
som er ansvarlig og kan legge til rette for
samordning. Det er også viktig at det finnes
prosedyrer for samordning, og at det er lik
organisatorisk struktur og like målsettinger.
De finner at arealplanlegging etter pbl kan
være en slik overordnet myndighet eller in-
stitusjon.
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Figur 1: Substansiell og prosessuell samordning påvirker grad av måloppnåelse.
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Sammenhenger mellom areal- og 
transportutvikling 
Det er viktig å huske at «integrert politikk-
utforming ikke bør ses som et mål i seg selv.
Det viktige er at politikkutforming og pla-
ner resulterer i praktiske (og integrerte)
handlinger i marken» (Stead og Meijers
2009:330). Vi tar derfor med en kort beskri-
velse av sammenhenger mellom areal- og
transportutvikling i marken. Utvikling av
arealbruk og av transportsystemer påvirker
hvor ofte folk reiser, hvor de reiser og med
hvilke transportmidler. Dette bestemmer,
sammen med befolkningsstørrelsen, trans-
portbehovet og biltrafikkmengdene i områ-
det. Minimering av transportbehov og biltra-
fikkmengder gir redusert behov for veier,
parkeringsplasser, mv., og dermed redusert
arealforbruk. På samme måte gir tett areal-
utvikling lavere arealforbruk enn spredt. 

I litteraturen er det relativt stor enighet
om hva slags arealutvikling og utvikling av
transportsystemene som bidrar til å nå mål-
settinger om redusert transportbehov, biltra-
fikkmengder og arealforbruk (se for eksem-
pel Owens 1986, Newman and Kenworthy
1989, MD 1993, Cairns m.fl. 1998, Strøm-
men 2001, Banister 2005, Næss 2006, Lit-
man 2009, Strand m.fl. 2009, Hull 2011,
Tennøy 2012):

– Styre arealutviklingen mot sentral fortet-
ting og mot biluavhengig lokalisering av
funksjoner (lokalisering, tetthet)

– Forbedre kollektivtilbudet (flatedekning,
frekvens, pris, komfort)

– Bedre tilrettelegging for gang- og syk-
keltrafikken (korte avstander, gang- og
sykkelanlegg)

– Restriktive virkemidler mot personbiltra-
fikken, både fysiske og økonomiske (regu-
lering, vei- og parkeringskapasitet, bom-
penger, parkeringsavgifter)

Hver av disse strategiene bidrar i seg selv til
å redusere transportbehov, biltrafikkmeng-
der og arealforbruk. Samordnet areal- og
transportutvikling dreier seg om å iverksette
ulike strategier og tiltak som bidrar til
måloppnåelse i kombinasjon slik at de for-
sterker hverandre, eller i hvert fall slik at de
ikke motvirker hverandre. 

Om veikapasiteten utvides samtidig som
kollektivtilbudet forbedres, vil biltrafikken
ofte øke fordi den trafikkgenererende effek-
ten av ny veikapasitet motvirker den tra-
fikkreduserende effekten av forbedret kol-
lektivtilbud. Styring av utvikling mot fortet-
ting i indre by, kombinert med trafikkregule-
ring som reduserer trafikkbelastningen i
området, kan medføre konsentrasjon av
mennesker og aktiviteter i de minst bilav-
hengige områdene (se Tennøy m.fl. 2009 eller
Tennøy 2012 for en grundigere beskrivelse
av sammenhenger, effekter og empiri). 

Plan- og bygningsloven og samordning 
Plan- og beslutningsprosesser som påvirker
arealutviklingen og transportsystemene gjø-
res i en rekke sektorer på ulike nivåer. De
fleste prosjekter som innebærer endringer i
bruk av arealer må imidlertid gjennom for-
melle planprosesser etter pbl. Andre rele-
vante elementer i areal- og transportplanleg-
gingen som kollektivtilbudet og veiprising,
styres ikke gjennom pbl. Ifølge intensjonene
skal slike tiltak likevel inkluderes i diskusjo-
ner i planprosessene.

Pbl er dermed en viktig institusjon for
samordning av areal- og transportplanleg-
gingen. Loven definerer et hierarkisk plan-
system, de ulike plantypene, hvordan de uli-
ke plan- og beslutningsprosessene skal fore-
gå og hvilke prosedyrer som må gjennomfø-
res. Den definerer de viktigste aktørene,
samt aktørenes roller, rettigheter og ansvar. 

Man kan skille mellom to hovedtyper pla-
ner i pbl. Det er overordnede kommunale og
fylkeskommunale planer som angir overord-
nede målsettinger og langsiktige og helhetli-
ge strategier for utvikingen. Dette inklude-
rer arealplaner, planbestemmelser og ret-
ningslinjer for arealbruken. Man har også
reguleringsplaner, som fremmes av private
eller offentlige aktører som ønsker å gjen-
nomføre prosjekter. 

En rekke ulike typer aktører er involvert i
planlegging. De mest sentrale aktørene kan
deles i fire grupper. 

– Kommunale og fylkeskommunale plan-
myndigheter har ansvaret for de overord-
nede kommune- og fylkesplanene. De
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kommunale planmyndighetene er ansvar-
lig for områdereguleringer og regulerings-
planer. 

– Private og offentlige utbyggere kan fremme
detaljerte reguleringsplaner til politisk
behandling i kommunene og er ofte an-
svarlig for å utarbeide reguleringsplaner
og gjennomføre reguleringsplanprosesser. 

– Offentlige og private høringsinstanser gir
innspill til planer på alle nivåer, og er vik-
tige bidragsytere til og kvalitetssikrere av
planleggingen2. De kan også fremme inn-
sigelser til kommunale arealplaner. 

– Politikere på nasjonalt, fylkeskommunalt
og kommunalt nivå gjør planvedtakene. I
planlegging er det i hovedsak kommune-
styret eller bystyret som kan gjøre binden-
de vedtak. Politikerne bidrar også ved å
initiere overordnede eller strategiske
planprosesser og analyser, debattere sam-
funnsmessige problemer i offentlig og poli-
tiske fora, og samtale med ulike grupper. 

Samordningsmekanismer i plan- og 
bygningsloven
Pbl § 3-1 fastslår at «Planleggingen skal
fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og

interesser i et område ses i sammenheng
gjennom samordning og samarbeid om opp-
gaveløsing mellom sektormyndigheter og
mellom statlige, regionale og kommunale or-
ganer, private organisasjoner og institusjo-
ner, og allmennheten». Loven innholder sær-
lig tre mekanismer som skal bidra til slik
samordning. I tillegg kommer RPR-SATP.

Vertikal samordning
Planlegging inngår i et hierarkisk plansys-
tem illustrert i figur 2. Strategiske og viktige
problemstillinger skal avklares i planer på
overordnet nivå. Planer på lavere nivå skal
rette seg etter planer på høyere nivå. Det er
også slik at planer på lavere nivåer utgjør
viktige innspill til planlegging på høyere
nivå (derfor går pilene i figuren i begge ret-
ninger). Disse mekanismene skal sikre verti-
kal samordning.

Kommuneplanens arealdel er bindende for
arealbruken. Den er ment å fungere som en
tydelig og sterk ramme for den fysiske utvik-
lingen i kommunen som planmyndigheter, of-
fentlige sektorer og private og offentlige ut-
byggere skal styre etter. Fylkesplaner er ikke
bindende, men kan inneholde bindende regio-
nale planbestemmelser som kommunene må

2. Lobbyister er også inkludert her.
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Figur 2: Utsnitt av det hierarkiske plansystemet etter plan- og bygningsloven.



Areal- og transportplanlegging

KART OG PLAN   4–2012 271

rette seg etter i sine kommuneplaner. Dersom
kommunestyret eller bystyret vedtar en plan
som for eksempel er i strid med RPR-SATP,
kan ulike aktører fremme innsigelse mot pla-
nen (pbl § 5-4). Om ikke planen endres slik at
innsigelsen frafalles sendes planen til MD
som avgjør om planen kan vedtas. 

Vurdere relevante konsekvenser
Loven har mekanismer for å sikre at relevan-
te konsekvenser av tiltak for andre virksom-
heter, sektorer, geografiske områder og gene-
rasjoner vurderes i planarbeidet gjennom for-
skrift om konsekvensutredninger (MD 2009).

Horisontal samordning
Det er definert ulike mekanismer for å sikre
samarbeid og samordning (§ 3-1). Loven stil-
ler krav om varsling og offentlig ettersyn,
samt tilrettelegging for medvirkning fra all-
mennheten (§ 5-1 og 5-2). Dette skal sikre
horisontal samordning. Offentlige organer
med ansvar for ulike interesser, områder el-
ler temaer har, etter pbl § 3-2, både rett og
plikt til å delta i planleggingen. Når planene
legges ut til offentlig ettersyn kan alle kom-
me med høringsuttalelser til planforslaget. 

Pbl-prosesser er arenaer for kamp og 
debatt
Planprosesser etter pbl er ikke nødvendigvis
fredelige eller konfliktfrie, og de ender ikke
nødvendigvis i konsensus eller enighet. De
fleste planprosesser har innebygget målkon-
flikter, og prosessene kan ses som arenaer
for kamp og debatt. Beslutningene som tas
fører til fysiske endringer i arealbruk og
transportsystemer. De gir konkrete konse-
kvenser, som at en utbygger ikke får bygge
kjøpesenter på tomten sin, at innbyggere får
endret sin utsikt og at trafikkbelastningen
øker på veinettet i indre by. Pbl bør dermed
forstås som et sett med regler for organise-
ring av harde diskusjoner, hvor noen vil vin-
ne og noen vil tape uansett hvilken beslut-
ning som fattes (Flyvbjerg 1991). 

Organisatorisk fragmentering 
Planer får ikke i seg selv noe til å skje. Det er
ofte andre private og offentlige aktører enn

planmyndighetene som tar initiativ til, plan-
legger, finansierer og gjennomfører prosjek-
ter. Det kan være profesjonelle utviklere som
ønsker å bygge boliger eller kjøpesentre,
kommuner som skal bygge skoler, parker,
kontorer eller biblioteker, firmaer som skal
bygge anlegg, veimyndighetene som vil byg-
ge eller endre veianlegg eller en fylkeskom-
mune som vil endre kollektivtilbudet. 

I diskusjoner om samordnet areal- og
transportutvikling trekkes ofte tre plan- og
beslutningssystemer frem; arealutvikling,
kollektivtrafikk og statlig veiutbygging.
Ulikhetene i disse plan- og beslutningssyste-
mene bidrar til å gjøre samordning vanske-
lig. De består av ulike aktører, systemer og
kunnskapstradisjoner.

Arealutviklingen drives frem av aktører 
med ulik agenda
Arealutviklingen styres i hovedsak gjennom
kommuneplanens arealdel og gjennom kom-
munens behandling av reguleringsplaner.
Det er imidlertid en rekke ulike offentlige og
private aktører som fremmer reguleringspla-
ner for prosjekter som skal bidra til oppnåel-
se av deres målsettinger, og som dermed dri-
ver arealutviklingen. Prosjektene de foreslår
kan, tilsiktet eller utilsiktet, bidra til økt
transportbehov, biltrafikk og arealforbruk. 

Dersom kommuneplanens arealdel skal
bidra til reduksjon av transportbehov, biltra-
fikkmengder og arealforbruk må den inne-
holde klare og sterke målformuleringer om
dette (Tennøy 2012). Videre må planmyndig-
hetene oppdage det når reguleringsforslag er
i strid med disse målsettingene og bruke sin
makt til å vise dette i sine anbefalinger til
politikerne. Politikerne må på sin side avvise
planforslag som bidrar til økte transportbe-
hov, biltrafikkmengder og arealforbruk. 

Ofte finner vi at de overordnede arealpla-
nene ikke er klare nok og at de ikke peker i
retninger som gir redusert transportbehov,
biltrafikkmengder og arealforbruk. Videre
finner vi stadig at det lages og vedtas regule-
ringsplaner som er i strid med overordnet
plan (Tennøy 2012). Vi finner også at politi-
kere gjør planvedtak på tvers av anbefalin-
ger fra sine administrasjoner. Dette kan
blant annet forklares ved at arealutviklin-
gen har innvirkning på målsettinger innen-
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for en rekke politikkområder, og at ikke alle
politikere prioriterer redusert transportbe-
hov, biltrafikk og arealforbruk høyest. Dette
betyr at en rekke aktører med ulike målset-
tinger og agendaer bidrar til å drive frem
arealutviklingen ut i fra egne interesser, på
tross av ambisjoner om samordnet areal- og
transportplanlegging. 

Kollektivtilbudet bestemmes uavhengig 
av planprosesser 
Fylkeskommunen er ansvarlig for kollektiv-
transporten (Kommunal- og regionaldepar-
tementet (KRD) 2002). Hovedprinsippet er
at Fylkestinget gjør beslutninger om over-
ordnede målsettinger, prioriteringer, til-
skudd til drift og takster. Fylkesadministra-
sjonen er ansvarlig for at politikernes vedtak
iverksettes. Utviklingen har gått i retning av
at fylkene oppretter profesjonelle kjøpsorga-
ner3 som definerer tilbudet, mv. og som kjø-
per rene transporttjenester fra ulike opera-
tører gjennom anbud og bruttokontrakter.4

Siden Fylkestinget vedtar årsbudsjettene
for kollektivtrafikken, og siden Fylkestinget
ikke gjør politiske vedtak om rutestruktur
eller tilbud for øvrig, kan det i prinsippet
ikke lages bindende, langsiktige planer for
kollektivtilbudet i byer og regioner. Dette
gjør det vanskelig å inkludere kollektiv-
transporttilbudet i samordnende, langsikti-
ge og forpliktende areal- og transportplaner.

Det kan imidlertid gjøres politiske vedtak
om prioriteringer i kollektivtilbudet, og det
er forventet at enten administrasjonsselska-
pet eller fylkesadministrasjonen (avhengig
av organisering og oppgavefordeling) deltar i
areal- og transportplanleggingen på fylkes-
og kommunenivå. Det betyr at det er gode
muligheter for sikring av de viktigste kollek-
tivrutene og for samarbeid og samordning.

Et større problem kan være at kollektiv-
trafikken finansieres gjennom fylkeskom-
munenes frie midler, i konkurranse med an-

dre viktige oppgaver. I flere fylkeskommuner
er driftsmidlene til kollektivtrafikken så
lave at de kun dekker lovpålagte oppgaver
som skoleskyss. I slike tilfeller kan ikke kol-
lektivtilbudet være en viktig del av en sam-
ordnet areal- og transportstrategi. Fylke-
kommunen har nylig overtatt ansvaret for
øvrige riksveier5, for å gi fylkeskommunen
større muligheter til å gjøre avveiinger mel-
lom vei og drift av kollektivtransport. Det er
ennå uvisst hvordan dette vil slå ut. 

Doble plan- og beslutningssystemer i 
veiesektoren
Statens vegevesen (SVV) har ansvaret for
stamveinettet. Rammene for investering,
vedlikehold og drift fastlegges gjennom den
årlige behandlingen av statsbudsjettet og
Nasjonal transportplan (NTP). NTP er en
plan for utvikling av transportinfrastruktur
som gjelder for 10 år. Planforslaget utarbei-
des av etatene, behandles av Regjeringen og
vedtas av Stortinget i form av en Stortings-
melding hvert fjerde år. 

I tidlig fase av planleggingen av store pro-
sjekter, strekninger og transportsystemer i
by gjøres det vanligvis konseptvalgutrednin-
ger (KVU). I KVU analyseres, ifølge SVV
(2012), «transportbehov og andre samfunns-
behov og [man] vurderer ulike prinsipielle
måter å løse behovene på (konsepter)». Disse
faglige, statlige utredningene inkluderer
større prosesser med medvirkning og hørin-
ger. KVU inngår likevel ikke som del av
planleggingen etter pbl. Det er Samferdsels-
departementet som bestemmer om det skal
gjennomføres KVU. 

Dette kan gjøre det vanskelig å inkludere
stamveiutbygging i samordnende areal- og
transportplanprosesser. SVV gjør sine vur-
deringer og valg uavhengig av pbl-prosesse-
ne. Når KVU er gjennomført og pbl-prosesse-
ne settes i gang, skal det utarbeides konkre-
te planforslag for hvert alternativ. Fylkes-

3. Bestillerorganet i Sør-Trøndelag, AtB, beskriver for eksempel sine oppgaver som å planlegge rutestruktur, infor-
mere om og markedsføre tilbudet, gjennomføre konkurranser om kjøring av bussruter, følge opp operatørene og 
være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag, https://www.atb.no/om-
atb/category111.html

4. Bruttokontrakter innebærer at operatøren produserer et bestemt rutetilbud (kjører en gitt rute, med gitt fre-
kvens, kvalitet, pris, mv.), mens fylkeskommunen står for planleggingen av tilbudet og har inntektsansvaret. 
Nettokontrakter, på den annen side, innebærer at operatøren har både inntekts- og kostnadsansvaret, og define-
rer tilbud, pris, mv. 

5. Inntil nylig var Statens vegvesen ansvarlig for øvrige riksveger, dette ansvaret er nylig overført til fylkeskom-
munene, se Kommunal og regionaldepartementet (2007). 
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kommuner og kommuner kan være uenige i
konseptvalgene gjort i KVU. De kan mene at
viktige alternativer eller konsepter ikke har
vært utredet, eller at det har vært utredet for
dårlig eller med feil metodisk tilnærming. I
så tilfelle kan kommuner eller andre bruke
sin makt til å fremme krav om at det må gjø-
res mer planlegging og utredning, når SVV
selv mener at de har utredet tilstrekkelig. 

I slike situasjoner kan kommunale og regi-
onale organer mene at SVV forpurrer mulig-
hetene for en samordnet areal- og transport-
utvikling ved at de lager planer uavhengig
av regionale og lokale areal- og transportpla-
ner. SVV, på sin side, kan oppleve at kommu-
ner, fylkeskommuner og andre er urimelige i
sine krav om at stamveier skal tilpasses lo-
kale og regionale målsettinger, strategier og
planer. De kan også mene at pbl represente-
rer en kostbar, tidkrevende, unødvendig og
lite nyttig ekstrarunde for å få kommunalt
vedtak for et veiprosjekt som de mener alle-
rede er godkjent og vedtatt gjennom sektor-
interne prosesser. 

Et annet problem som ofte trekkes frem er
at SVV har mer ressurser enn de andre aktø-
rene i nesten alle planprosesser. Dette gir
vegvesenet mye makt, og kan bidra til at vei-
bygging velges som løsning i flere tilfeller der
det ikke er formålstjenelig og samfunnsmes-
sig lønnsomt (se for eksempel Osland og Krå-
kenes 1998 og Strand og Moen 2000, Hull
2008).

Samordning mellom kommuner og 
mellom fylker
En annen problemstilling gjelder samord-
ning mellom fylker og mellom kommuner.
Dette gjelder særlig når flere kommuner inn-
går i samme byregion. Diskusjonene gjelder
ofte lokalisering av nye boligutbygginger
uavhengig av god kollektivtilgjengelighet og
ikke minst utbygging av kjøpesentre. 

E 18 gjennom Bærum som eksempel
Situasjonen på E 18 gjennom Bærum er pre-
get av trafikkvekst, køer og miljøproblemer. I
en pågående kommunedelplan ledet av SVV
diskuteres det hvordan denne situasjonen
kan løses (SVV 2011). Målsettingene er blant
annet å redusere lokale miljøproblemer, kø

og reisetid langs veien og klimagassutslipp
fra transport (SVV 2009). Dette er et klas-
sisk eksempel på en situasjon der man, ifølge
RPR-SATP, skal samordne areal- og trans-
portplanleggingen og komme frem til planer
for arealutvikling, utvikling av kollektivtil-
budet, tilrettelegging for gang- og sykkeltra-
fikk, trafikkregulering, parkeringsregule-
ring, veiprising og andre virkemidler, slik at
målsettinger knyttet til arealforbruk og
transportmengder kan nås. 

I denne planprosessen ble imidlertid de
fleste andre virkemidler enn infrastruk-
turutbygging og bompenger ekskludert alle-
rede da ulike alternativer ble utviklet (Tenn-
øy 2012). Alle alternativene inneholdt økt
veikapasitet. I den gitte situasjonen vil dette
skape og tillate stor vekst i biltrafikken på
kort og lang sikt, ifølge generell kunnskap på
feltet og ifølge utredningene som er gjort i sa-
ken. Det ble ikke utredet et kollektivalterna-
tiv hvor man vurderte hvilke endringer i kol-
lektivtilbudet som, sammen med andre vir-
kemidler, kunne bidra til å redusere biltra-
fikkmengdene. Enkelte høringsinstanser,
særlig Ruter, NSB og fylkeskommunen, på-
pekte slike mangler. De ble ignorert av SVV
og Bærum kommune som ledet planproses-
sen.

Det finnes ulike forklaringer på hvorfor
man ender med å lage en kommunedelplan
for veibygging (inkludert kollektivfelt og
sykkelvei) som gir vekst i biltrafikken i ste-
det for en fylkesdelplan for samordnet areal-
og transportutvikling som gir redusert
transportbehov, biltrafikkmengder og areal-
forbruk i dette tilfellet. Disse er på ulike må-
ter knyttet til målkonflikter, kunnskap og
makt.

Én forklaring kan være at de institusjo-
nelle og organisatoriske problemene knyttet
til å lage en samordnet plan som forplikter
de relevante aktørene er for store til at det er
realistisk. Dette ville inkludert at de aktuel-
le kommunene (Oslo, Bærum, Asker), kollek-
tivaktørene (SD, Akershus fylkekommune,
Oslo kommune, Jernbaneverket, Ruter og
NSB) og veiholderne (SVV, Bærum kommu-
ne, Akershus fylkekommune) utviklet areal-
bruken, parkeringstilgangen, kollektivsyste-
met og trafikkreguleringen på måter som
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faktisk gir redusert transportbehov og tra-
fikkmengder på veien. 

SVV har ansvar for transportkvaliteten og
trafikksikkerheten på veien. Når SVV også
har det praktiske ansvaret for planprosessen
og bruker sin kunnskap og sine metoder
(transportmodellanalyser, kost/nytteanaly-
ser6) er det forståelig at de lager planer som
i hovedsak innebærer virkemidler (bygging
av ny infrastruktur) som de selv har kontroll
over. I dette tilfellet forsterkes dette av at
planoppgaven er svært kompleks og at politi-
kerne i Bærum, som skal vedta planen, er
svært klare i sine krav om at det må bygges
ny vei i tunnel. Vi ser heller ikke at Akershus
fylkeskommune, som er den naturlige regio-
nale samordnende planenheten, tar ansvar
for en samordnende areal- og transportplan-
legging. 

Andre forklaringer kan knyttes til at det
teoretiske og empiriske kunnskapsgrunnla-
get ikke er godt nok, at de involverte planleg-
gerne ikke er godt nok utdannet og trent i å
lage samordnende areal- og transportplaner.
Summen av målsettinger, kunnskap og makt
blant de involverte aktørene er til hinder for
at de kan eller vil utarbeide slike planer
(Tennøy 2012).

Samordningsmekanismene i pbl er ikke 
sterke nok
Det kan se ut til at samordningsmekanisme-
ne i pbl har problemer med å styre de mange
og ulike aktørene involvert på måter som bi-
drar til å oppfylle målsettinger om redusert
transportbehov, biltrafikkmengder og areal-
forbruk. 

Strand og Moen (2000) fant i sine casestu-
dier i tre byregioner at problemer knyttet til
samordning synes å være organisatoriske
barrierer som i styrke klart overgår de insti-
tusjonelle samordningsmekanismene i pbl
og RPR-SATP. Dette ble blant annet forklart
ved at MD, som ansvarlig for pbl og RPR-
SATP, ikke bruker sin makt til å følge opp
retningslinjene på måter som gjør at de kan
få det nødvendige gjennomslaget og bidra til
samordning. En annen forklaring er at egen-
skaper ved den statlige veisektoren gjør at

man fortsetter å bygge vei selv når dette er
til hinder for måloppnåelse. Hull (2005,
2008, 2011) fant lignende forklaringer i sine
studier av britisk transportplanlegging. 

Osland og Kråkenes (1998) diskuterte
hvordan organiseringen av transportsekto-
ren påvirker valg av virkemidler for å frem-
me kollektivtransporten. De fant at det had-
de vært satt i gang en rekke tiltak for å frem-
me kollektivtransporten, men at det i liten
grad var blitt iverksatt tiltak for å begrense
veksten i biltrafikken, og at bruken av virke-
midler i liten grad har vært samordnet. De
fant at dette blant skyldes at «ingen organi-
sasjoner har mulighet til å føre en samordnet
transportpolitikk for byene der de ulike sty-
ringsinstrumentene sees i sammenheng»
(Osland og Kråkenes 1998:113).

Redusert fragmentering eller sterkere 
styring
Endring av organisatoriske og institusjonel-
le betingelser for mer samordning og bedre
måloppnåelse kan dreie seg om å redusere
den organisatoriske fragmenteringen eller å
styrke den samordnende institusjonen. 

Det har vært gjort flere forsøk på å reduse-
re fragmenteringen ved å samle oppgaver og
ansvar i samme organisasjon. Leite m.fl.
(2008) undersøkte om og hvordan ulike for-
mer for regional samstyring (regional gover-
nace) gir mer samordning og bedre målopp-
nåelse. Deres norske case var ATP-prosjek-
tet i Kristiansandsområdet. Her skulle frag-
menteringen reduseres ved at det ble oppret-
tet et regionalt ATP-utvalg som fikk tilført
makt og midler for styring av arealutviklin-
gen og transportsystemene. Forskerne fant
at denne organiseringen bidro til endringer i
roller og til bedre kommunikasjon mellom de
ulike aktørene. De kunne likevel ikke påvise
at dette bidro til større grad av måloppnåel-
se. Utvidelse av det store kjøpesenteret Sør-
landsparken ble vedtatt og SVVs planleg-
ging av ny vei fortsatte som før. Leite m.fl.
(2008) konkluderte med at styrking av det
regionale nivået er en nødvendig, men ikke
tilstrekkelig, betingelse for å nå nasjonale
mål om redusert transportøkning. 

6. Se Næss (2006a) eller Tennøy (2004, 2010, 2012) for drøftinger av hvordan valg av metoder og tilnærminger kan 
påvirke hvilke alternative løsninger som vurderes og velges.
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Evalueringer av forsøk på organisatoriske
endringer og nye insentiver i transportsekto-
ren har vist lignende resultater (Osland og
Kråkenes 1998, Norheim m.fl. 2007). Et ty-
delig trekk er at staten fortsetter å planlegge
for og bygger ny veikapasitet i byene, uav-
hengig av organisatoriske og institusjonelle
grep, og dette undergraver mulighetene for å
oppnå redusert transportbehov, biltrafikk-
mengder og arealforbruk. Dette er også re-
sultatet når prosesser gjennomføres på nye
arenaer. I miljø- og transportpakken for
Trondheim går for eksempel mer enn 50 %
av midlene til veibygging og tilrettelegging
for biltrafikk (Trondheim kommune 2008).

En annen tilnærming er å slå sammen
geografiske enheter. Strand og Moen (2000)
diskuterte om kommunesammenslåing er et
godt organisatorisk grep for å oppnå en mer
samordnet areal- og transportplanlegging,
men fant at dette i liten grad ser ut til å være
løsningen på problemene. De fant at enkom-
muneregionen Tromsø knapt kan vise til be-
dre resultater når det gjelder samordnet are-
al- og transportplanlegging enn det de fant i
flerkommuneregionene Hamar og Nord Jæ-
ren. De konkluderte med at «Det er rett og
slett så ulike organisatoriske forhold innen-
for de mange politikkområder som må sam-
ordnes, at kommunesammenslåing ikke
er det egnede grepet» (Strand og Moen
2000:20). 

I den nye planloven, som ble iverksatt i
2009, er det innført nye virkemidler. Blant
annet kan det nå vedtas bindende retnings-
linjer for arealbruk i fylkesplaner og fylkes-
delplaner. Arealformålene i kommunepla-
nens arealdel er blitt mer finkornede, slik at
kommunene kan styre arealutviklingen mer
presist. Dette er ment å øke mulighetene for
samordning og styring. Så langt vi vet, har
slike bindende retningslinjer for arealbruk i
fylkesplaner foreløpig ikke vært benyttet for
å samordne areal- og transportutviklingen. 

Refleksjoner
Vi har sett at samordning av areal- og trans-
portutviklingen i Norge fremmes av en sam-
ordnende pbl og hemmes av en fragmentert
organisering av ansvar og oppgaver. Forsøk

på institusjonelle og organisatoriske endrin-
ger har så langt ikke greid å endre at statlig
veibygging velges som løsning på fremkom-
melighets- og miljøproblemer i byene i stedet
for en samordnet areal- og transportutvik-
ling som kan bidra til å redusere transport-
behov, biltrafikkmengder og arealforbruk. 

Dette kan forklares på ulike måter. Den
fragmenterte ansvars- og oppgavefordelin-
gen i areal- og transportsektoren gjør sam-
ordning vanskelig. Pbl har, sammen med
RPR-SATP, likevel potensiale til å være en
sterkt nok institusjon til å sikre samarbeid
og samordning, men reglene er ikke spillet
(Flyvbjerg 1991). For at en samordning skal
kunne skje, må de ansvarlige aktørene velge
å bruke verktøyene som ligger her, og med
nødvendig makt. Fylkeskommunen og MD er
sentrale aktører som må spille en sterkere
rolle dersom samordning skal oppnås. Det
blir interessant å se om og hvordan den nye
muligheten for å vedta bindene regionale
planbestemmelser tas i bruk for å sikre sam-
ordning av areal- og transportutviklingen. 

En annen viktig forutsetning for at prak-
sis skal endres er at fagfolkene som jobber
med areal- og transportplanlegging må opp-
fatte reduksjon av transportbehov, biltra-
fikkmengder og arealforbruk som viktige
målsettinger (Tennøy 2010). Videre at de har
kompetanse til å lage troverdige areal- og
transportplaner som kan bidra til å nå disse
målsettingene. Dette krever god fagkunn-
skap og at de involverte planleggerne besit-
ter slik kompetanse. Tennøy (2012) fant at
disse betingelsene i mange tilfeller ikke er
oppfylt, og at det er en av forklaringene på at
man fortsatt lager og vedtar planer som gir
vekst i biltrafikken. 

Med bakgrunn i det som er beskrevet over
kan man reflektere over om det er mangel på
samordning som er til hinder for å nå mål-
settinger om redusert transportbehov, biltra-
fikkmengder og arealforbruk, eller om det er
mangel på kunnskap, styring og prioritering.
I så tilfelle kan fokus på og diskusjoner om
samordning være en distraksjon som hindrer
at man tar tak i disse faktorene. Det er imid-
lertid ikke rom for å diskutere dette videre
her, og det får dermed stå som et innspill til
videre arbeid. 
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