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Ruters uttalelse til høring av planforslag for ny samlet arealdel for kommuneplan 2023 - 
2034 - Nordre Follo kommune - offentlig ettersyn 

 
Ruter viser til offentlig ettersyn av planforslag for ny samlet arealdel for kommuneplan 2023-2034.  
 
Nordre Follo kommune har lagt frem en godt gjennomarbeidet plan som følger opp føringene i 
regional plan og areal og transport særlig når det gjelder utbyggingsområder/ fortettingssoner og 
parkeringsrestriktive tiltak.   
 
Samtidig mener vi at planen ikke beskriver og setter bestemmelser for hvordan man kan styrke 
kollektivtrafikkens konkurransekraft. Under følger innspill til sentrale temaer som vi mener bør 
beskrives og som kommuneplanen må sette krav til. 
 
Fremkommelighet for kollektivtransport 
Ett kollektivsystem med rask fremføring og god punktlighet er viktig for å utvikle et effektivt, 
konkurransedyktig og bærekraftig kollektivtilbud i tråd med nullvekstmålet og regionale planer for areal 
og transport. God fremkommelighet har derfor stor betydning for hvordan kundene opplever Ruters 
tilbud og for hvor mange som velger å reise kollektivt.  
 
Ved å forbedre fremkommeligheten effektiviseres også kollektivtransporten gjennom bedre utnyttelse 
av bussene, noe som gir mulighet for å gi samme tilbud med et lavere antall busser. Busser som ikke 
står i kø kan kjøre flere turer i løpet av en time enn en buss i kø kan, og et færre antall busser og 
sjåfører vil kunne tilby samme frekvens til lavere kostnad. På denne måten gir bedre fremkommelighet 
for kollektivtrafikken både nytte for trafikantene og bedriftsøkonomiske fordeler for transportøren.  
 
Punktlighet og rask reisetid er blant de viktigste faktorene for å styrke kollektivtrafikkens 
konkurransekraft, og god fremkommelighet er derfor helt avgjørende. Forsinkelser oppleves som en 
stor ulempe for de reisende. Dette gjelder både den usikkerheten som de reisende opplever fordi de 
er usikre på om de vil komme fram i tide, og den faktiske forsinkelsen som oppstår.  
 
Ruter kan ikke se at kommuneplanen har omtalt eller presentert noe om viktigheten av god 
fremkommelighet for kollektivtransport. Ønsker man å sikre fremkommeligheten til bussen ved å 
etablere kollektivfelt eller andre tiltak som krever areal, bør dette vises i kommuneplanens arealdel.   
 
Ruters konkrete innspill knyttet til bestemmelser: 
 
Til § 27:  
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Ruter viser til offentlig ettersyn av planforslag for ny samlet arealdel for kommuneplan 2023-2034.

Nordre Follo kommune har lagt frem en godt gjennomarbeidet plan som følger opp føringene i
regional plan og areal og transport særlig når det gjelder utbyggingsområder/ fortettingssoner og
parkeringsrestriktive tiltak.

Samtidig mener vi at planen ikke beskriver og setter bestemmelser for hvordan man kan styrke
kollektivtrafikkens konkurransekraft. Under følger innspill til sentrale temaer som vi mener bør
beskrives og som kommuneplanen må sette krav til.

Fremkommelighet for kollektivtransport
Ett kollektivsystem med rask fremføring og god punktlighet er viktig for å utvikle et effektivt,
konkurransedyktig og bærekraftig kollektivtilbud i tråd med nullvekstmålet og regionale planer for areal
og transport. God fremkommelighet har derfor stor betydning for hvordan kundene opplever Ruters
tilbud og for hvor mange som velger å reise kollektivt.

Ved å forbedre fremkommeligheten effektiviseres også kollektivtransporten gjennom bedre utnyttelse
av bussene, noe som gir mulighet for å gi samme tilbud med et lavere antall busser. Busser som ikke
står i kø kan kjøre flere turer i løpet av en time enn en buss i kø kan, og et færre antall busser og
sjåfører vil kunne tilby samme frekvens til lavere kostnad. På denne måten gir bedre fremkommelighet
for kollektivtrafikken både nytte for trafikantene og bedriftsøkonomiske fordeler for transportøren.

Punktlighet og rask reisetid er blant de viktigste faktorene for å styrke kollektivtrafikkens
konkurransekraft, og god fremkommelighet er derfor helt avgjørende. Forsinkelser oppleves som en
stor ulempe for de reisende. Dette gjelder både den usikkerheten som de reisende opplever fordi de
er usikre på om de vil komme fram i tide, og den faktiske forsinkelsen som oppstår.

Ruter kan ikke se at kommuneplanen har omtalt eller presentert noe om viktigheten av god
fremkommelighet for kollektivtransport. Ønsker man å sikre fremkommeligheten til bussen ved å
etablere kollektivfelt eller andre tiltak som krever areal, bør dette vises i kommuneplanens arealdel.

Ruters konkrete innspill knyttet til bestemmelser:

T i l§ 27:

Ruter As I Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus I Dronningens gate 40 I Postboks 1030 Sentrum I NO-0104 Oslo I Telefon: +47 400 06 700
Bankgiro 5081.08.219461Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA I www.ruter.no I post@ruter.no



 
 
 
 

Side 2 av 4 18/05124-14 12.12.2022 
 

Ruter mener at kollektivtransport også skal omtales i planbestemmelse § 27 Bestemmelsesområde for 
prioriterte utbyggingsområder, så lenge det ikke gjelder områder tett opp mot stasjoner.  
 
For å sikre fremkommelighetstiltak i Ski og Kolbotn, må det knyttes rekkefølgekrav til 
fremkommelighet:  
 
I fortettingsområdene Ski og Kolbotn kan ikke utbygging finne sted før det er dokumentert og sikret 
god bussframkommelighet på enkelte veier inn mot sentrum.  
 
For Ski gjelder dette:   
Åsveien  
Kjeppestadveien 
Kirkeveien  
Jernbaneveien  
Langhusveien (gjelder for fortettingsområde Ski og Langhus)  
 
For Kolbotn gjelder dette:  
Ingierveien  
Kolbotnveien  
Skiveien  
 
Bestemmelsen bør inkludere en mulighet for regionale myndigheter til å samtykke i om 
framkommelighet og nødvendige arealer til kollektivtrafikk er ivaretatt i forbindelse med planene.  
 
Ruter bistår i videre detaljering av dette. 
 
Holdeplasser 
Vi har i dag en rekke mindre utfordringer knyttet til buss i Nordre Follo. Slik vi har forstått kommunen 
er dette for detaljerte spørsmål til å kunne bli håndtert i kommuneplanen. Ruter vil imidlertid oppfordre 
kommunen til et tettere og mer systematisk samarbeid for å løse disse utfordringene. Dette er viktige 
elementer i arbeidet med å kunne tilby befolkningen i Nordre Follo et attraktivt kollektivtilbud. Ruter 
mener at når det lages nye reguleringsplaner bør man alltid vurdere om nærmeste holdeplass bør 
inngå i reguleringsplanen, og kommuneplanen bør vise dette.  
 
For å kunne gi et busstilbud til alle er vi blant annet avhengige av at holdeplassene er universelt 
utformet. De færreste av holdeplassene i Nordre Follo tilfredsstiller dagens krav. Gode 
holdeplassløsninger vil mange steder kreve mer areal enn dagens løsninger. 
 
Snuplasser, endeholdeplasser, reguleringsplasser  
 
Ved endeholdeplasser/snuplasser er det også behov for å tilrettelegge slik at bussene kan regulere 
noen minutter, samtidig som det kan tilbys sjåførfasiliteter. Flere steder har vi snuplasser som ikke er 
opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Vi mener kommuneplanen bør avsette egnet 
areal til snuplasser og reguleringsplasser. Dette gjelder:  

- Bøleråsen – Snuplassen er ikke egnet som av- og påstigningsplass, og snuplassen har også 
vært påklaget på grunn av støy og trafikksikkerhet. Det bør sees på en utvidelse av snuplassen 
eventuelt et alternativt sted for bussen å snu som enten må være på Bøleråsen eller i 
gangavstand til Bøleråsen.  

- Ski næringspark i Dynamittveien -  Vil være viktig i fremtidig planlegging av Ski øst, selv om 
Drømtorp videregående skole flyttes.  

- Bjastad – Her har vi behov for å opparbeide en endeholdeplass for bussen. Denne er i dag 
trafikkfarlig.  

- Kolbotn torg - I dag må bussene snu i rundkjøringen Trollåsveien/Fv. 152. Dette gir ca. 1,5 km 
med tomkjøring som utgjør en stor kostnad for bussen og unødvendig slitasje, trafikk og støy 
på veinettet.   

 

Ruter mener at kollektivtransport også skal omtales i planbestemmelse§ 27 Bestemmelsesområde for
prioriterte utbyggingsområder, så lenge det ikke gjelder områder tett opp mot stasjoner.

For å sikre fremkommelighetstiltak i Ski og Kolbotn, må det knyttes rekkefølgekrav til
fremkommelighet:

I fortettingsområdene Ski og Kolbotn kan ikke utbygging finne sted før det er dokumentert og sikret
god bussframkommelighet på enkelte veier inn mot sentrum.

For Ski gjelder dette:
Asveien
Kjeppestadveien
Kirkeveien
Jernbaneveien
Langhusveien (gjelder for fortettingsområde Ski og Langhus)

For Kolbotn gjelder dette:
lngierveien
Ko/botnveien
Skiveien

Bestemmelsen bør inkludere en mulighet for regionale myndigheter til å samtykke i om
framkommelighet og nødvendige arealer til kollektivtrafikk er ivaretatt i forbindelse med planene.

Ruter bistår i videre detaljering av dette.

Holdeplasser
Vi har i dag en rekke mindre utfordringer knyttet til buss i Nordre Follo. Slik vi har forstått kommunen
er dette for detaljerte spørsmål til å kunne bli håndtert i kommuneplanen. Ruter vil imidlertid oppfordre
kommunen til et tettere og mer systematisk samarbeid for å løse disse utfordringene. Dette er viktige
elementer i arbeidet med å kunne tilby befolkningen i Nordre Follo et attraktivt kollektivtilbud. Ruter
mener at når det lages nye reguleringsplaner bør man alltid vurdere om nærmeste holdeplass bør
inngå i reguleringsplanen, og kommuneplanen bør vise dette.

For å kunne gi et busstilbud til alle er vi blant annet avhengige av at holdeplassene er universelt
utformet. De færreste av holdeplassene i Nordre Follo tilfredsstiller dagens krav. Gode
holdeplassløsninger vil mange steder kreve mer areal enn dagens løsninger.

Snuplasser, endeholdeplasser, reguleringsplasser

Ved endeholdeplasser/snuplasser er det også behov for å tilrettelegge slik at bussene kan regulere
noen minutter, samtidig som det kan tilbys sjåførfasiliteter. Flere steder har vi snuplasser som ikke er
opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplaner. Vi mener kommuneplanen bør avsette egnet
areal til snuplasser og reguleringsplasser. Dette gjelder:

Bøleråsen - Snuplassen er ikke egnet som av- og påstigningsplass, og snuplassen har også
vært påklaget på grunn av støy og trafikksikkerhet. Det bør sees på en utvidelse av snuplassen
eventuelt et alternativt sted for bussen å snu som enten må være på Bøleråsen eller i
gangavstand til Bøleråsen.
Ski næringspark i Dynamittveien - Vil være viktig i fremtidig planlegging av Ski øst, selv om
Drømtorp videregående skole flyttes.
Bjastad - Her har vi behov for å opparbeide en endeholdeplass for bussen. Denne er i dag
trafikkfarlig.
Kolbotn torg - I dag må bussene snu i rundkjøringen Trollåsveien/Fv. 152. Dette gir ca. 1,5 km
med tomkjøring som utgjør en stor kostnad for bussen og unødvendig slitasje, trafikk og støy
på veinettet.
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Bussanlegg 
 
Busstilbudet i Viken er en viktig bidragsyter for oppnåelse av nullvekstmålet. Busstilbudet er helt 
avhengig av hensiktsmessig plassering av bussanlegg for oppstilling, service og lading.  
 
Tilgangen til bussanlegg for buss i Oslo og Viken er prekær. I dagens situasjon betjenes mange av 
Ruters kontrakter fra midlertidige anlegg. Busstilbudet i Nordre Follo er ett av dem. Ruter kan ikke se 
at kommuneplanen har omtalt eller presentert noe om viktigheten av permanente bussanlegg.  
 
I dag benytter Ruters bussoperatører to bussanlegg i Nordre Follo:  
 

- Rosenholm bussanlegg: Hovedarealet (regulert til næring) eies av Bussanlegg AS og er 
regulert til næring i dagens - og foreslått kommuneplan. Tilleggsarealet eies av Nordre Follo 
kommune og er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  

- Ski bussanlegg: Vår bussoperatør Nobina leier hovedarealet fra TF eiendom og tilleggsareal 
fra Arne Drømtorp. Ruter er i gang med å søke midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for 
hovedarealet og tilleggsarealet. 

 
Ruter har gjennomført tomtesøk for nytt bussanlegg i flere omganger, men har ikke lyktes med dette 
på grunn av: plassering, grunneier akvisisjon og/eller gjeldende og fremtidig arealformål. Ruter har 
med andre ord ikke annet alternativ for bussanlegg enn dagens bussanlegg i Ski. Konsekvensene av 
å ikke ha tilgang til bussanlegg innebærer betydelig høyere kostnader for bussen, som igjen 
innebærer redusert busstilbud.   
 
Bussanlegg må omtales i kommuneplanen. Ruter har behov for et bussanlegg i nærheten av Ski 
sentrum. Eksisterende bussanlegg i Teglveien 11 og 13 er for lite, og det er derfor behov for ytterligere 
arealer. Midlertidig har dette vært løst ved at man har etablert parkering på deler av et tilgrensende 
jorde gnr. 141 bnr. 1. Dette arealet er i utkast til kommuneplanen foreslått endret fra boligformål til 
LNF-formål. Arealet er viktig for å opprettholde busstilbudet i Ski-området, Ruter ber derfor om at det 
åpnes for at arealet kan benyttes inntil en erstatningsløsning er på plass. 
 
Det er en mulighet for å etablere et permanent bussanlegg ved dagens lokasjon. Ruter har hatt dialog 
med grunneierne for Gnr. 141 bnr 70 (eksisterende bussanlegg), samt Gnr. 141 bnr 64 og Gnr. 141 
bnr 76. De to siste tomtene kan erstatte det arealet som i dag er benyttet på jordet til Gnr. 141 bnr. 1. 
Grunneierne har vist positive interesse for et salg.   
 
Ruter ber derfor om at arealformålet for Gnr. 141 bnr 70 (eksisterende bussanlegg), samt Gnr. 141 bnr 
64  og Gnr. 141 bnr 76 endres i kommuneplanens arealdel til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur(pbl- § 11-7 nr. 2), underformål kollektivanlegg, eller noe annet som passer for bussanlegg  
 
Et permanent bussanlegg gjør det mulig for oss å legge mer ressurser og investeringer i å lage gode 
løsninger som hever arbeidsmiljøet for de som jobber der og med hevede visuelle kvaliteter for naboer 
mv. I sum gir det oss muligheten til å rydde litt opp.   
 
Bussene som driftes på anlegget i dag benytter lavutslipp biogass, I kommende anbud må man 
forvente at det enten blir batteri-elektriske eller biogassbusser.   
 
Den sentrale lokaliseringen av dagens anlegg innebærer en lav andel tomkjøring som resulterer i lave 
utslipp og lave tomkjøringskostander. Lokaliseringen betyr også en lav trafikkbelastning for veinettet i 
rushperioden, da bussene kjører ut tidlig på morgenen før rushtid og kommer inn etter rushtid.   
 
Ruter ønsker en videre dialog med Nordre Follo kommune om mulighet for sikring og omregulering av 
areal for bussanlegg, og at kommunen tar en aktiv rolle i å sikre et anlegg i kommunen. 
 
 
 

Bussanlegg

Busstilbudet i Viken er en viktig bidragsyter for oppnåelse av nullvekstmålet. Busstilbudet er helt
avhengig av hensiktsmessig plassering av bussanlegg for oppstilling, service og lading.

Tilgangen til bussanlegg for buss i Oslo og Viken er prekær. I dagens situasjon betjenes mange av
Ruters kontrakter fra midlertidige anlegg. Busstilbudet i Nordre Follo er ett av dem. Ruter kan ikke se
at kommuneplanen har omtalt eller presentert noe om viktigheten av permanente bussanlegg.

I dag benytter Ruters bussoperatører to bussanlegg i Nordre Follo:

Rosenholm bussanlegg: Hovedarealet (regulert til næring) eies av Bussanlegg AS og er
regulert til næring i dagens - og foreslått kommuneplan. Tilleggsarealet eies av Nordre Follo
kommune og er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Ski bussanlegg: Vår bussoperatør Nobina leier hovedarealet fra TF eiendom og tilleggsareal
fra Arne Drømtorp. Ruter er i gang med å søke midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for
hovedarealet og tilleggsarealet.

Ruter har gjennomført tomtesøk for nytt bussanlegg i flere omganger, men har ikke lyktes med dette
på grunn av: plassering, grunneier akvisisjon og/eller gjeldende og fremtidig arealformål. Ruter har
med andre ord ikke annet alternativ for bussanlegg enn dagens bussanlegg i Ski. Konsekvensene av
å ikke ha tilgang til bussanlegg innebærer betydelig høyere kostnader for bussen, som igjen
innebærer redusert busstilbud.

Bussanlegg må omtales i kommuneplanen. Ruter har behov for et bussanlegg i nærheten av Ski
sentrum. Eksisterende bussanlegg i Teglveien 11 og 13 er for lite, og det er derfor behov for ytterligere
arealer. Midlertidig har dette vært løst ved at man har etablert parkering på deler av et tilgrensende
jorde gnr. 141 bnr. 1. Dette arealet er i utkast til kommuneplanen foreslått endret fra boligformål til
LNF-formål. Arealet er viktig for å opprettholde busstilbudet i Ski-området, Ruter ber derfor om at det
åpnes for at arealet kan benyttes inntil en erstatningsløsning er på plass.

Det er en mulighet for å etablere et permanent bussanlegg ved dagens lokasjon. Ruter har hatt dialog
med grunneierne for Gnr. 141 bnr 70 (eksisterende bussanlegg), samt Gnr. 141 bnr 64 og Gnr. 141
bnr 76. De to siste tomtene kan erstatte det arealet som i dag er benyttet på jordet til Gnr. 141 bnr. 1.
Grunneierne har vist positive interesse for et salg.

Ruter ber derfor om at arealformålet for Gnr. 141 bnr 70 (eksisterende bussanlegg), samt Gnr. 141 bnr
64 og Gnr. 141 bnr 76 endres i kommuneplanens arealdel til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur(pbl- § 11-7 nr. 2), underformål kollektivanlegg, eller noe annet som passer for bussanlegg

Et permanent bussanlegg gjør det mulig for oss å legge mer ressurser og investeringer i å lage gode
løsninger som hever arbeidsmiljøet for de som jobber der og med hevede visuelle kvaliteter for naboer
mv. I sum gir det oss muligheten til å rydde litt opp.

Bussene som driftes på anlegget i dag benytter lavutslipp biogass, I kommende anbud må man
forvente at det enten blir batteri-elektriske eller biogassbusser.

Den sentrale lokaliseringen av dagens anlegg innebærer en lav andel tomkjøring som resulterer i lave
utslipp og lave tomkjøringskostander. Lokaliseringen betyr også en lav trafikkbelastning for veinettet i
rushperioden, da bussene kjører ut tidlig på morgenen før rushtid og kommer inn etter rushtid.

Ruter ønsker en videre dialog med Nordre Follo kommune om mulighet for sikring og omregulering av
areal for bussanlegg, og at kommunen tar en aktiv rolle i å sikre et anlegg i kommunen.
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Bjørn Oscar Unander Ole Jakob Aanes 
Leder plan og infrastruktur Områdeleder sør 
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