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Dato: 7. mars 2022 

 

Formålet med studien  

Byvekstavtaler er avtaler mellom stat, fylke og kommune om areal- og transportutvikling. Avtalene 
har blitt lansert som et av statens viktigste verktøy for å nå nullvekstmålet – at veksten i 
persontransporten i større norske byområder skal tas med kollektiv, gange og sykkel. I 2017 inngikk 
landets fire største byområder de første avtalene, og i 2018/19 ble de reforhandlet. I studien ser vi 
på hvordan rettferdighetsspørsmål ble behandlet i disse forhandlingene, med fokus på tre områder: 
a) regionalt samarbeid, b) samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene, og c) valg av transportløsninger 
og bompengenivå. Rettferdighetsspørsmål knytter seg i denne studien ikke bare til forskjellige 
aktørgrupper, som for eksempel innbyggergrupper, men også til opplevd rettferdighet i samhandling 
mellom kommune, fylke og stat.   

Studien er relevant for omstilling til lavutslippssamfunnet av flere årsaker:  

 Byvekstavtalene involverer og berører en rekke parter - innen kommunene, mellom 
kommuner og på tvers av forvaltningsnivåene. Å belyse problemstillinger knyttet til sosial 
rettferdighet er derfor avgjørende for å få iverksatt effektive klimatiltak.   

 Byvekstavtalene er tett knyttet opp mot bompengebetaling. De senere årene har det vært 
betydelig motstand mot bompenger. Å finne gode løsninger som reduserer konfliktnivået, 
samtidig som effektiv klimapolitikk gjennomføres, er viktig både fra et normativt ståsted og 
for å sikre en effektiv overgang til et samfunn med lavere klimagassutslipp.  

 Byvekstavtalene involverer hele byregioner, de tre forvaltningsnivåene og sikter mot 
nullvekst i persontransport gjennom samordnet areal- og transportpolitikk. Dette er en 
ambisiøs styringsstruktur også i en internasjonal sammenheng. Økt kunnskap om sosial 
rettferdighet i denne er viktig for å videreutvikle byvekstavtalene. 
 

Forskningsspørsmål og prosjektdesign 

Forskningsspørsmålet som ligger til grunn for denne studien er:  

 I hvilken grad og hvordan var rettferdighetsspørsmål del av reforhandlingene av 
byvekstavtalene? 

Blant de fire byområdene som reforhandlet sine avtaler i 2018/19 valgte vi å gjøre dybdestudier i 
Trondheimsområdet og på Nord-Jæren. Vi valgte disse byområdene fordi de er forskjellige i den 
forstand at bompengemotstanden har vært stor på Nord-Jæren de senere årene, mens den nærmest 
har vært fraværende i Trondheimsområdet. Det er også forskjellige bystrukturer i de to regionene. 
Nord-Jæren består av to sammenvokste, og i norsk sammenheng store, byer – Stavanger og Sandnes 
– mens Trondheim er veldig mye større enn byene og tettstedene i nabokommunene. 

På Nord-Jæren har det lenge vært de samme fire kommunene som har samarbeidet i byvekstavtalen 
og i såkalte bypakker. I Trondheimsområdet derimot, var Trondheim lenge eneste kommune i 
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byvekstavtalen/bypakkene. Det var først med reforhandlingen i 2019 at tre nabokommuner ble tatt 
inn. 

I studien har vi gjort dokumentstudier og dybdeintervjuer med politikere og administrasjon på 
kommunalt, regionalt og statlig nivå. Felles for dem var at de har vært involvert i eller tilknyttet 
arbeidet med reforhandling av byvekstavtalene. 

 

Hvem har deltatt i forskningsgruppen? 

CICERO v/Anders Tønnesen har ledet studien. Andre utøvende forskere har vært Petter Christensen, 
Transportøkonomisk institutt;  Sigrid Stokstad, OsloMet og Hege Westskog, Senter for utvikling og 
miljø ved Universitetet i Oslo. Studien er en del av forskningssenteret Include, og da spesielt 
tilknyttet arbeidet med kommuner som endringsaktører.  

 

Hva har vi funnet ut?  

Studien viser hvordan rettferdighetsspørsmål omfatter både samhandling mellom de tre 
forvaltningsnivåene og innbyggere som berøres av byvekstavtalene: 

 Jernbanelinjen synes i stor grad å ha styrt hvilke kommuner som ble invitert til 
forhandlingsbordet i Trondheimsregionen. Kommuner i området har imidlertid pekt på 
behovet for å ha med flere kommuner fra bo- og arbeidsmarkedsregionen, som Skaun og 
Orkdal, for å styrke potensialet for å nå nullvekstmålet.  

 De tre forvaltningsnivåene har, og skal ha, ulikt ansvar, ressurser og roller. Når 
likeverdigheten mellom partene vektlegges i byvekstavtalen, endrer ikke det på disse 
grunnleggende forholdene. Byvekstavtalene likestiller dem imidlertid i den forstand at alle 
parter forpliktes til å handle for å oppnå nullvekstmålet. Dermed er det for eksempel ikke 
bare et spørsmål om hvor og hvordan kommunene bygger sine nye bygg, dette gjelder også 
for fylkeskommune og stat. 

 Arealmyndighet er gjennom plan- og bygningsloven delegert til lokalnivået. Statlig 
involvering i kommunal arealpolitikk er derfor et sensitivt tema. Det statlige nivåets 
innblanding i lokal arealpolitikk gjennom byvekstavtalene har derfor vært et sentralt 
diskusjonstema i reforhandlingene. I Trondheimsregionen var det først og fremst 
omlandkommunene som uttrykte bekymring, og dette ga også utslag i avtalene. For mens 
statens utgangspunkt var ambisiøse med tallfestede mål for fortetting og utbygging rundt 
kollektivknutepunkt, ble resultatet rundere formuleringer mer i tråd med gjeldende 
regionale avtaler. 

 Motstand mot bompenger kan til dels forstås ut fra hva slags tiltak bompengene brukes til. 
Byvekstavtalens kollektivprosjekt på Nord-Jæren (kalt Bussveien) er vesentlig dyrere og 
innebærer større inngripen i byområdet enn kollektivprosjektet i Trondheimsområdet (kalt 
Metrobuss). Slik handler motstand mot byvekstavtaler og bompenger ikke bare om 
kostnadsnivå, men også om byggestøy, tvangsinnløsning av eiendom og opplevde barrierer i 
byområdet. Mens Trondheims valg av kollektivløsning innebærer lav bompengebelastning og 
liten inngripen i byen, har imidlertid også den utfordringer med kollektivløsningen som er 
valgt. Ulempen er at bussene blir stående mer i kø i sentrale deler av byen når de blandes 
med ordinær trafikk.  
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Implikasjoner 

Motstand og misnøye må forstås som summen av mye 

Det tar mange år fra det fattes et vedtak om for eksempel ny bompengestruktur eller bygging av en 
ny transportløsning til dette faktisk gjennomføres. På Nord-Jæren var det for eksempel lite 
oppmerksomhet rundt bypakken og byvekstavtalen – før det ble et hovedtema og gjenstand for mye 
misnøye.  Lav motstand og lite engasjement i tidlig fase er derfor ikke nødvendigvis et tegn på at 
tiltaket vil bli akseptert når det gjennomføres. Dette må offentlige myndigheter være 
oppmerksomme på når vedtak skal fattes, og de må jobbe for god involvering av berørte parter i 
tidlig fase. 

      

Bompengefinansiering er sensitivt, og vurdering av byvekstprosjektenes kostnad er viktig  

I byvekstavtalene delfinansierer bompenger kollektivtransport-løsninger. I Trondheim er det valgt en 
rimelig løsning, mens Nord-Jæren har en dyrere løsning som krever mer finansiering gjennom 
bompenger. Kostnadsnivået på løsningen i Trondheim reduserer misnøye knyttet til bompenger, men 
det er ikke gitt at dette er den beste transportløsningen på sikt sammenlignet med valgt løsning på 
Nord-Jæren. Avveininger mellom hva slags transportløsninger og kostnadsnivå som skal velges er 
derfor en viktig del av lederskapet i overgangen til lavutslippssamfunnet.  Valg av dyre 
transportløsninger finansiert med bompenger krever desto bedre involvering av byområdets 
innbyggere hvis stor grad av motstand skal unngås.  

 

Gjensidig forpliktelse mellom partene er avgjørende  

Et grunnprinsipp i byvekstavtalene er partenes gjensidige forpliktelse til å handle i henhold til 
avtalens intensjoner og det nasjonale nullvekstmålet. Dette handler ikke bare om finansiering av 
transportinfrastruktur eller strategier for arealutvikling, men også om en felles forpliktelse til å finne 
gode løsninger i kompliserte byområder. For å oppnå avtalens mål, og for at partene på de tre 
forvaltningsnivåene skal oppleve samarbeidet som rettferdig, er det viktig at denne gjensidige 
forpliktelsen overholdes. I dette samarbeidet bør staten gå foran som et godt eksempel i utøvelsen 
av egen arealforvaltning. Den bør også jobbe målrettet for å at kommunene skal praktisere 
klimavennlig arealforvaltning, men uten at dette oppleves som at lokalnivået mister råderett i 
arealsaker.  

 

Publikasjoner 

Artikkel i tidsskriftet Plan: Hvordan har rettferdighetsspørsmål blitt behandlet i byvekstavtalene? - 
Nr 02 - 2021 - Plan - Idunn 

Et kapittel om medvirkning i beslutningsprosesser innen transportsektoren er under utarbeidelse og 
planlegges ferdigstilt i løpet av 2022. Det vil publiseres i en internasjonal vitenskapelig bok.   

 

https://www.idunn.no/plan/2021/02/hvordan_har_rettferdighetsspoersmaal_blitt_behandlet_i____
https://www.idunn.no/plan/2021/02/hvordan_har_rettferdighetsspoersmaal_blitt_behandlet_i____

