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Nordre Follo kommune - Offentlig ettersyn av planforslag for ny samlet arealdel for 
kommuneplanen 2023 – 2034 – Bane NORs uttalelse med innsigelse 

Vi viser til brev datert 12.10.2022. 

Jernbanen forventes å spille en økende rolle i store deler av Nordre Follo kommune når det 
innføres flere avganger og kjøretiden på jernbanen mot Oslo via Follobanen reduseres. Skibyens 
rolle og utviklingsmuligheter illustreres gjennom den nylig ombygde stasjonen som øker 
kapasiteten på jernbanen betydelig. Samtidig har Bane NOR forventninger om at kommunen 
støtter opp om dagens kollektivårer som ledd i arealplanleggingen.  

Sammendrag: 
Bane NOR har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4 innsigelse til planens bestemmelse 
§1 med begrunnelse å sikre gjennomføring av gjeldende reguleringsplan for Kolbotn stasjon. Vi har 
også innsigelse til bestemmelsen § 16-2 c om arbeidstid for støyende arbeid fordi bestemmelsen 
vil forlenge og fordyre planlagte arbeider på eksisterende stasjoner på Østfoldbanen. 

Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader: 
Vi er tilfreds med at jernbanetunneler i kommunen sikres med hensynssone. Kommunen foreslår 
imidlertid en tilhørende bestemmelse 20.3 som kan tolkes slik at jernbanemyndigheten skal gi 
tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven (pbl). Dette er ikke innenfor Bane NORs kompetanse. 
Vi ber derfor om at bestemmelsen stiller krav om at tiltak i hensynssonen skal forelegges 
jernbanemyndigheten.  

Vi orienterer også om at det for Kjølstad tunnel A mangler sikringssone for en kort strekning nært 
kommunegrensen. Vi ber om at dette rettes. 

Forholdet til eksisterende planer 
Planbestemmelse punkt 1 angir at de opplistede reguleringsplanene gjelder ved motstrid foran 
kommuneplanens arealdel. Samtidig heter det at kommuneplanens bestemmelser til støy gjelder 
for alle reguleringsplaner. Dette anses som motstridende. I jernbanens reguleringsplaner er støy 
ivaretatt i samråd med kommunen. 
 
Vi mener kommunen med dette setter viktige deler av gjeldende reguleringsplan for Kolbotn ut av 
kraft, og at dette vil endre forutsetningene for planen vesentlig. Bane NOR mener gjeldende 
regulering for Kolbotn stasjon må opprettholdes uendret. Støy var et vesentlig tema i denne 
reguleringssaken. Det har stor betydning for kostnader, fremdrift og dermed realisme i 
gjennomføringen av reguleringsplanen at den ikke må vike for en kommuneplanbestemmelse. Det 
er en nasjonal jernbaneinteresse at gjeldende reguleringsplan for Kolbotn stasjon kan legges til 
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grunn for gjennomføringen. Med hjemmel i pbl § 5-4 har Bane NOR innsigelse til 
planbestemmelse §1. Vi ber om en endring i bestemmelsen som sikrer at gjeldende 
reguleringsplan gjelder fullt ut.  

Bestemmelse om støy  
Planen har i bestemmelse 16.2 c) innskrenket arbeidstiden for støyende arbeider. Foreslått 
bestemmelse vil gi anleggsperioder med betydelig lengre varighet enn nødvendig. Jernbanen har i 
noen tilfeller behov for å stenge jernbanen i anleggsperioder. Disse periodene vil bli forlenget, noen 
ganger betydelig, som følge av forslaget. Bane NOR har blant annet planer om 
stasjonsoppgradering på Østfoldbanens lokalstrekning. Disse vil i noen tilfeller kreve stenging av 
banen. Stengingene vil bli forlenget som følge av foreslått bestemmelse. Bane NOR ønsker ikke å 
ha totalbrudd lenger enn nødvendig når vi oppgraderer eller utvikler våre anlegg. Dette fører til 
vesentlige ulemper for togbrukere, men vil også øke prosjektkostnadene og dermed gi mer 
usikkerhet om gjennomføringen kan prioriteres innenfor tilgjengelige bevilgninger.  
 
I forbindelse med at lokaltogtilbudet på Østfoldbanens innerstrekning L2 økes ser Bane NOR 
behov for at flere stasjoner bygges om og får forlenget plattform, korrigert plattformhøyde og 
enkelte andre tiltak. I noen tilfeller krever dette at togtrafikken stanses i byggeperioden. Disse 
tiltakene på Østfoldbanen regnes som et nytt forhold vi ikke har vært kjent med før. 
 
Bane NOR mener det er nasjonal jernbaneinteresse ved dette. Planbestemmelsen om redusert 
arbeidstid i §16-2 c) vil gi forlenget gjennomføringstid og dermed behov for lengre stengeperioder 
for jernbanen. Dette vil øke kostnadene vesentlig og gi større ulemper for togbrukere. Med 
ovennevnte som begrunnelse fremmer Bane NOR innsigelse til planbestemmelse § 16-2 c). Vi ber 
om at planen endres og at arbeidstider som omtalt i T-1442 blir gjort gjeldende. 
 
Planen foreslår en særskilt bestemmelse for støy fra tunnelanlegg. Bestemmelsen bør presisere 
hva som menes med tunnelanlegg. Bane NOR ber kommunen tydeliggjøre hvilken hjemmel som 
foreligger for dette. Det er usikkert om forslaget er realistisk å gjennomføre med dagens metoder 
og tilgjengelig maskinpark.  

Bane NOR mener flere av kommunens bestemmelser om støy gir lite forutsigbarhet og/eller som 
anses som lite realistiske å gjennomføre. Dette vil gi stort behov for dispensasjoner, og hverken 
innbyggere eller byggende etater vet på forhånd hvilke regler som vil bli gjort gjeldende. Vi ber om 
at jernbanen unntas fra bestemmelsene.  

Bestemmelse om at bygge- og anleggsvirksomhet som berører samme nabolag samtidig eller 
tilstøtende i tid skal ses i sammenheng, vurderes også som svært uheldig. Dette kan føre til en 
svært komplisert faseplanlegging mellom anlegg som ellers ikke er relatert til hverandre. 
Jernbanetiltak utføres med hensikt å oppfylle nasjonale/regionale mål eller krav. Det er etter vår 
mening uhensiktsmessig at disse tiltakene må gjennomføres koordinert med tiltak i regi av 
tredjeperson. Dette kan vanskeliggjøre all utbygging av offentlig infrastruktur. 

Statlige tiltak planlegges og gjennomføres i henhold til bevilgningstakt. Det er dermed i mange 
tilfeller ikke mulig for Bane NOR å koordinere gjennomføringen med andre anleggstiltak. Så vidt vi 
forstår er det ikke hjemmel for en slik bestemmelse. Vi er tilfreds med at det foreslås unntak for 
støyende nattarbeider ved kortvarig vedlikeholdsarbeid.  

En konsekvens av kommunens forslag er at varigheten av anleggsperiodene sannsynligvis vil øke 
vesentlig. Ut fra en generell betraktning av støyplage, er det usikkert om vesentlig lenger 
anleggsperiode vil oppleves som gunstig for naboer til anleggsområdet og deres opplevelse av 
støy. Når man da i tillegg skal se anleggsperioder for ulike aktører i sammenheng, vil dette føre til 
utstrakt bruk av dispensasjoner. Aktører som skal bygge senere i tid enn store 
samferdselsutbygginger vil også få strenge krav på seg selv om deres anleggsperiode er 
ubetydelig.  

T-1442 anbefaler utarbeidelse av prognoser for å vurdere overskridelser, gi forutsigbarhet, og 
gjennomføre tiltak dersom prognosene tilsier en overskridelse av grenseverdien. T-1442 gir ikke 
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føringer for hvilke tiltak som skal gjennomføres. Driftstidsregulering og andre tiltak er nevnt, men 
hvilke tiltak som skal gjennomføres må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Planforslaget bryter med 
dette prinsippet. Vi ber om at bestemmelsene til støy i større grad reflekterer at man er på et 
overordnet plannivå.  

Arealnøytralitet 
Bane NOR støtter arbeidet med arealnøytralitet, men vil påpeke at samferdselsinfrastruktur ikke 
kan plasseres utelukkende i eksisterende byggeområder. Dette gjelder for eksempel omleggingen 
av Østre linje. Dette arbeidet vil føre til et bedre togtilbud og redusere behovet for veikapasitet, men 
også legge til rette for økt fortetting i andre tettsteder langs banen utenfor Nordre Follo. På den 
måten vil jernbanen være med på å minske arealbehovet i et regionalt perspektiv. Det er naturlig å 
søke å tilbakeføre områder som ikke lenger brukes til bane til landbruk eller natur som et 
kompenserende tiltak, men det er viktig gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. I Nordre 
Follo gjelder dette både arealer der banen i dag går gjennom jordbruksarealer og områder der en 
annen etterbruk kan være mer hensiktsmessig. Dette vil bidra til å minske presset på nye områder 
andre steder både i kommunen, men også i regionen. Bane NOR vil derfor be kommunen vurdere 
hvordan hensynet til nasjonal infrastruktur kan ivaretas i kommuneplanen med tanke på målet om 
arealnøytralitet. 

H570 Bevaring kulturmiljø 
Bane NOR mener at jernbanens linjesymbol bør vises i temakart for å øke lesbarheten. Vi ber 
kommunen bekrefte at de deler av hensynssonen som omfatter jernbanen ikke kan gjøres 
gjeldende for drift og vedlikehold av jernbanen og tilhørende anlegg, selv om dette kan omfatte 
søknadspliktige tiltak i henhold til plan- og bygningsloven.  

For Kråkstad stasjon angir gjeldende reguleringsplan fra 1987 at enkelte bygninger er vernet. Dette 
fremgår både av kart og bestemmelser i gjeldende regulering. I arealdelen foreslås en utvidelse av 
sonen for kulturminner. Vi mener at dette ikke er hensiktsmessig ettersom dagens 
jernbaneinfrastruktur inkludert plattformer og venteskur på Kråkstad stasjon er av ny dato (2015). 
Vi ber om at hensynssonen innskrenkes til å omfatte eksisterende avgrensning. 

Ski Øst  
For Bane NOR er det viktig at gjeldende kommunedelplan videreføres for de deler av planen som 
berører våre interesser. Da gjeldende kommunedelplan ble vedtatt var kommunen enig i at det 
måtte opparbeides planskilt kryssing før nye formål i området kunne tas i bruk. Bane NOR kan ikke 
akseptere at område for Ski Øst, sør for Østfoldbanens østre linje, bygges ut før det er anlagt 
planskilt kryssing. Vi viser til gjeldende plan og vår høringsuttalelse til denne, og konstaterer at 
kommunen var enig i at det opparbeides planskilt kryssing. Planoverganger er en betydelig 
risikofaktor ved jernbanen. Dette vil bli forsterket ved utbygging i henhold til kommuneplanen og 
senere planfaser. Vårt krav om planskilt kryssing vil gjelde inntil eventuelt sporet blir lagt ned når ny 
Østre linje mellom Ski stasjon og Kråkstad stasjon tas i bruk.  

Planskilte kryssinger av jernbanen må legges ved ferdselsårer og tilpasses målpunkter. Vår 
vurdering av plankartet er at det mangler kryssingsmuligheter. Vi ber om at plassering og antall 
kryssinger bestemmes gjennom detaljplanene. Utforming og plassering av gangforbindelser, 
oppholdssoner samt målpunkter i og utenfor planområdet antas å påvirke behovet for planskilt 
kryssinger. Samtidig vil behovet falle bort når ny avgrening for Østre linje er etablert. Vi mener 
likevel at kravet må opprettholdes i arealdelen og videreføres i senere detaljplaner. Vi varsler med 
dette innsigelse til senere planfaser dersom kravet ikke tas inn der. 

Vi viser til plan- og bygningslovens § 5-5. Det er angitt at det ikke kan fremmes innsigelse mot 
forhold i plansak som det kunne ha vært fremmet innsigelse mot i forbindelse med en tidligere plan 
om samme forhold. Imidlertid er det i merknaden til § 5- 5 i Ot.prp. nr. 32 (2007-08), side 194, om 
lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen) gitt følgende presisering: «Det kan likevel 
fremmes innsigelse når det er gitt begrunnet varsel om at innsigelse først kan vurderes ved en mer 
detaljert plan.» Innsigelsesretten vil dermed ikke bortfalle. 
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Bestemmelse 17.3 Bevaringsverdig bebyggelse 
Bevaringsverdig bebyggelse og miljø, punkt a): Vi mener at bestemmelsen langt på vei ivaretar 
hensyn til bevaring av eldre bebyggelse og miljøer, men ser at bestemmelsen kan presiseres til 
bevaring av «kulturhistorisk verdifull bebyggelse», da «opprinnelig bebyggelse» er både uklart og 
lite dekkende. Siste punktum i den nye bestemmelsen, at «kulturhistorisk verdifull bebyggelse ikke 
skal rives eller flyttes», mener vi er for absolutt formulert. Den gir kommunen liten eller ingen 
mulighet for å gi dispensasjon fra bestemmelsen, selv der det er andre viktige samfunnsinteresser 
som må hensyntas. For Bane NOR vil bestemmelsen gjøre det vanskelig å flytte bygninger i 
forbindelse med ev. sporutvidelser, heving av plattform eller andre behov knyttet til drift og 
modernisering av jernbanen. Det er lang tradisjon for å flytte bygninger i jernbanen, ofte blir 
bygninger flyttet på innenfor stasjonsområdet, slik som f.eks. pakkhuset på Kolbotn stasjon. Flytting 
kan sørge for at en bygning fremdeles kan brukes, som er et viktig prinsipp for bærekraftig 
bevaring. Vi foreslår derfor at siste punktum, «Slike bygninger og deres bærende konstruksjoner 
skal ikke rives eller flyttes», strykes. 

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har 
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.  

Bane NOR som grunneier har følgende merknader 

Boligbehov 
Kommunen har utarbeidet befolknings-framskrivinger for perioden 2022 til 2042. Framskrivingene 
legger til grunn en boligvekst på 440 boliger per år. 

Prognosesenteret har tidligere gjort en analyse av befolkningsvekst og etterspørselssituasjonen for 
boligmarkedet i Nordre Follo, med fokus på Ski. Analyse av tilbuds- og etterspørselsfaktorer, 
flyttedata, samt økonomiske forhold i Nordre Follo og Osloområdet, har dannet basis for deres 
beregninger av befolkningsutvikling og boligbehov. Analysen sannsynliggjør en betydelig vekst i 
befolkning og boligbehov i den kommende 10-20 års perioden. Det er anslått en befolkning i 
Nordre Follo kommune på om lag 83 300 i 2042, som tilsvarer en vekst på om lag 39 %. De antar 
at den største veksten vil tilfalle området i tilknytning til Ski sentrum. Ut fra dette har de beregnet et 
boligbehov for Nordre Follo kommune på 5000 nye boliger de neste 10 årene.  For Ski 
sentrumsområde innebærer dette 2 500 boliger over 10 årsperioden. 
 
Nordre Follo kommune har satt en lavere boligvekst/boligbehov enn Prognosesentret.  Bane NOR 
Eiendom ber om at det gjøres en ny vurdering av det fremtidige boligbehovet.  
 
Parkering 
Bane NOR Eiendom støtter at krav til et minimum antall parkeringsplasser for blokkbebyggelse i 
prioriterte utbyggingsområder er tatt ut. Vi har erfaring med at det i andre kommuner rundt Oslo 
med minimumskrav blir bygget for mange parkeringsplasser i nye boligprosjekter, som blir stående 
tomme.  
 
Arbeidsplasser rundt Ski stasjon 
Kommunen beskriver følgende i planbeskrivelsen: «Nye Ski stasjon åpnet i august 2022 og 
Follobanen åpner i desember 2022. Byen har i inneværende planperiode erfart økt etablering av 
servicenæringer og arbeidsplassintensive bedrifter i sentrum. Det er avgjørende for utvikling av Ski 
som et attraktivt og levende bysentrum at vi følger opp føringer fra regional plan om en høy andel 
arbeidsplassintensive næringer rundt Ski stasjon.» (…) «Nordre Follo ønsker å tiltrekke seg 
arbeidsplassintensive virksomheter, gjerne en større statlig institusjon som kan øke 
arbeidsplassdekningen, bidra til motstrøms pendling og optimalisere utnyttelsen av Follobanen og 
Østfoldbanen. Mulige områder for lokalisering for slik virksomhet er arealene vest for Ski stasjon». 
 
BNE vil jobbe for å få realisert nye kontorarbeidsplasser ved Ski stasjon. Vi mener imidlertid 
omfanget må hensynta markedsituasjon for nye arbeidsplasser som kan etablere seg i sentrum. 
Det er knyttet usikkerhet til om det er mulig å få en statlig bedrift til f.eks. å flytte fra Oslo til Ski 
sentrum. BNE har fått utarbeidet to vurderinger av fremtidens marked for å etablere nye kontorer 
ved Ski stasjon. Den ene vurderingen er utarbeidet av Vista Analyse som er et samfunnsfaglig 
analyseselskap. Den andre vurderingen er utført av Akershus Eiendom, en av Norges største 
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næringsmeglere og med inngående kjennskap til kontormarkedet på Østlandet. Konklusjonene er 
at kontormarkedet i Ski sentrum er begrenset selv etter Follobanens åpning. Nordre Follo 
kommune har i dag et stort omfang av bedrifter som er etablert i næringsområder utenfor sentrum. 
Dette er bedrifter som i hovedsak har behov for store lagerarealer i tilknytting til sin virksomhet. 
Erfaringen er at nye kontoretableringer (flytting) skjer i nærheten av der hvor bedriften allerede er 
etablert. Nordre Follo kommune beskriver i planen selv følgende: «Det knytter seg også stor 
usikkerhet til framtidig behov for kontorarealer etter pandemien. Norske bedriftsledere forventer en 
permanent bruk av hjemmekontor/fjernkontor etter pandemien på i underkant av 30 %.» 
 
BNE har foretatt en forenklet sammenstilling av pågående/kommende reguleringsplaner for 
etablering av nye næringsbygg i Ski sentrum, og sammenlignet dette med konklusjonene i nevnte 
markedsanalyser. Basert på dette kan det være en betydelig kontorreserve på meget lang sikt i Ski 
sentrum. 
 
For å få til gode nabolag og en by med liv ut over kontorenes stengetid mener Bane NOR Eiendom 
at det er viktig med en miks av bolig og næring på knutepunktet. Å f.eks bygge en ren «kontorby» 
rundt Ski stasjon mener vi vil bidra til å frakoble området fra nærområdet og kan skape en utrygg 
bydel uten aktivitet på kveldstid.  
 
Bygging innenfra og ut 
Bane NOR Eiendom støtter kommunens strategi om høyest arealutnyttelse nær 
jernbanestasjonene i kommunen. Dette er også i tråd med generell eiendomsteori om «highest 
best use». Det vil være hensiktsmessig med noe næring i disse områdene. For å skape en by der 
det er liv på dagen så vel som på kvelden er det viktig å sikre en variert regulering. Derfor mener 
BNE at det vil være viktig å ha større arealer avsatt til boligformål nær kollektivknutepunktet. Dette 
er også i tråd med kommunens visjoner om et «bærekraftig lokalsamfunn». Dette vil også trolig 
appellere til boligbehovet hos de yngre, og trolig styrke tilflytting av dette segmentet. 

Kommunen beskriver at «Utbygging innenfra og ut utfordres av utviklingen som foregår i Ås 
kommune, i randsonen til Ski». Bane NOR Eiendom støtter denne vurderingen.  BNE mener at en 
viktig årsak til at dette skjer, er at det har blitt bygget for få boliger i Ski sentrum de siste årene. 
Dette gir markedsgrunnlag for å bygge ut områdene som ligger i randsonen rundt Ski. Denne 
utfordringen vil ytterligere forsterkes hvis kommune ikke tar høyde for det reelle markedsbehovet 
for nye boliger i Ski.  
 
Ny bro over jernbanen i Ski  
Kommunen beskriver at «Ny bro for myke trafikanter over jernbanen vil også bidra til å styrke Ski 
som gang- og sykkelby.» Behovet for en ny bro ved stasjonen skal avklares gjennom 
detaljregulering av områdene rundt Ski stasjon. Sweco har utarbeidet en nyttevurdering av den 
aktuelle broen som viser at den kommer til å bli lite brukt og dermed har lav nytteverdi. En ny bru i 
sør er vurdert til å ha større nytteverdi. Det er også vurdert tiltak for å bedre forholdene i 
Nordbyveien istedenfor å bygge en ny gang- og sykkelbru. BNE mener kommuneplanen ikke bør 
forutsette at broen ved stasjonen skal bygges.  
 
Parkering  
Kommune beskriver at «Parkering skal som hovedprinsipp lokaliseres i kjeller/ under terreng.» 
BNE mener at parkeringsløsninger må avklares i det enkelte prosjekt og ikke defineres i 
kommuneplanen.  
 
Med vennlig hilsen 

Lars Berge 
Direktør 
Bane, Drift og Teknologi 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
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