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Statens vegvesens rolle  
Statens vegvesen er etter regionreformen riksvegmyndighet. I tillegg har Statens vegvesen et 
sektoransvar for all vegtransport uavhengig av vegeier.  
 
Samferdselsdepartementet har utformet en instruks hvor etatens ansvar er nærmere 
definert. Av det som er viktig for vår rolle i kommuneplanprosessen kan siteres: Statens 
vegvesen har sektoransvar for trafikksikkerhet, klima- og miljøområdet og helhetlig 
bypolitikk. Videre har Statens vegvesen et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for 
kollektivtransport, arbeidet med byvekstavtaler, bypakker og bompengefinansiering, samt 
samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ble vedtatt 
26. september 2014. Retningslinjene har som mål at planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og 
miljøvennlige transportformer, i tråd med klimaforliket. Rammer for utbyggingsmønster og 
transportsystem bør fastsettes i regionale planer. Planleggingen skal også legge til rette for 
tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode 
regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 
 
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015, og 
følger opp de statlige planretningslinjene ved å fastsette rammer for utbyggingsmønster og 
transportsystem i regionen. Planen legger opp til at 90 prosent av bolig- og 
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arbeidsplassveksten i kommuner med regionale byer skal skje innenfor prioriterte 
vekstområder. Utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør styres til allerede etablerte 
byggeområder, og bygge opp under kollektivtransport, sykkel og gange. Det er en 
forventning om at områder avsatt til hovedformål bygg og anlegg i gjeldendende 
kommuneplaner, og som ved vedtaksdatoen for den regionale planen ikke er regulert, 
vurderes tatt ut. 
 
Byvekstavtalen for Osloområdet  
Nordre Follo kommune er part i byvekstavtalen for Osloområdet. Det gir kommunen et 
ekstra ansvar for å bidra til å nå målene i byvekstavtalen om nullvekst i biltrafikken og 
klimautslippene i Osloområdet. 
 
I praksis vil det si at kommunen må utnytte de store statlige investeringer som nå er gjort i 
Follobanen ved å kanalisere det meste av framtidig vekst til Ski by som primært drar nytte av 
den nye jernbanen.   
 
Byutvikling og fortetting i knutepunkter  
I kommuneplanen er Ski by og bybåndet langs eksisterende jernbane vist som prioriterte 
vekstområder. Dette er i henhold til regional plan. For å få en reell byutvikling i disse 
knutepunktene er det viktig at kommunen legger til rette for en høy bymessig utnyttelse 
kombinert med lav bytilpasset parkeringsdekning. Dette er nødvendig for å nå regionens 
klimamål. Både i Ski og rundt stasjonene på den gamle Østfoldbanen er det viktig å legge til 
rette for lokale tjenestetilbud – både offentlige og private- i størst muliggrad kan nås til fots 
eller med sykkel. Dette innebærer at avstanden til boligområdene helst bør være under 1 km 
og maks 2 km. Fortettingen må skje innenfra og utover fra stasjonene.  
 
Parkering 
Parkering er et av de viktigste virkemidlene kommunen har for å redusere bilbruken. I 
knutepunketen må derfor bymessig fortetting kombineres med en meget lav 
parkeringsdekning. En kombinasjon av betydelig fortetting i knutepunktene kombinert med 
betydelig redusert parkeringsdekning er viktig for å nå nullvekstmålet for biltrafikk i 
byvekstavtalen og derved bidra til at de regionale og nasjonale klimamål nås. 
 
Statens vegvesen Transport og samfunn 
Med hilsen 
 
 
Anders Olav Hagerup 
Seksjonsleder                                                                         Arne Kolstadbråten 
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