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Nordre Follo kommune - Oppstart av planarbeid og høring av utkast til planprogram for 
kommuneplanens arealdel 2023-2034 - uttalelse 

Vi viser til brev datert 02.09.2021. 

Østfoldbanen og Follobanen går gjennom Nordre Follo. Follobanen åpner sammen med siste del 
av Ski stasjon i 2022. Dette vil gjøre det mulig med vesentlig økning i togtrafikken. Bane NOR 
jobber også med planer for ny avgrening til Østre linje og hensetting sør for Ski og med planer for 
oppgradering av Kolbotn, Oppegård, Vevelstad og Langhus stasjoner.  

Bane NOR som jernbanemyndighet mener: 

Bane NOR har flere store prosjekter i Nordre Follo kommune. Follobanen er under ferdigstillelse. 
Etter dette vil det være mulig å kjøre flere lokaltog på innerstrekningen mot Oslo. Det vil også bli 
etablert et nytt digitalt signalsystem i 2025 samtidig som nye og lengre vognsett med flere plasser 
vil bli tatt i bruk. Dette vil føre til en forbedring av tilbudet og Bane NOR planlegger å oppgradere en 
rekke stasjoner, både for å kunne ta imot nye togsett, men også fordi flere av stasjonene er gamle 
og slitte, de er svært trafikkerte og de holder ikke den standarden Bane NOR ønsker å tilby sine 
reisende.  

Videre er Bane NOR i gang med en statlig plan for Østre linjes tilkobling og Ski hensetting. Dette 
prosjektet er nødvendig for å kunne utnytte den kapasiteten av Follobaneutbyggingen. Det er viktig 
for Bane NOR at spørsmålet om etterbruk av sporarealer som følge av omleggingen av Østre linje 
ikke avgjøres før det foreligger en vedtatt reguleringsplan for prosjektet og det er sikret midler til 
oppstart av bygging.  Både fremdrift og resultat av disse prosessene er usikre, og vi vil ikke kunne 
gjøre vurderinger av våre arealbehov, inne på jernbanens arealer, før dette. Bane NOR har vært i 
dialog med kommunen om de delene av eksisterende strekning mellom Ski og Kråkstad som er 
vurdert som erstatningsareal for dyrket jord som går tapt ved utbygging av ny tilkobling og 
hensetting. Det er ønskelig med videre dialog om hvordan kommuneplanen kan synliggjøre dette 
forhold. 

Bane NOR mener at planprogrammet gir et godt grunnlag for å utarbeide kommuneplanen, men 
har noen kommentarer til spesifikke punkter i programmet.  
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5.1 Kommunens arealstrategier som premiss for arealutviklingen 

Bane NOR synes det er positivt at kommunen legger opp til en fortetting rundt jernbanestasjonene. 
Staten investerer store summer i jernbaneinfrastruktur og dette må følges opp slik at den nye 
etablerte kapasiteten brukes. Samtidig er det viktig å påpeke at Follobanen vil føre til at Ski tettsted 
får, ikke bare økt kapasitet, men også vesentlig redusert reisetid mot Oslo. Dette tilsier at 
utviklingen av Ski bør prioriteres. De andre stasjonene vil også få økt frekvens og nye togsett, men 
det vil ikke i samme grad føre til redusert reisetid. 
Bane NOR vil presisere at det langs Østre linje er flere planoverganger. Planoverganger er en 
risikofaktor og Bane NOR vil ikke kunne akseptere arealendringer som øker risikoen langs 
jernbanen. Bane NOR vil be kommunen om å vurdere tiltak for å redusere slik risiko i planarbeidet, 
f.eks. etablering av planskilte krysninger. 

5.2 Arealnøytralitet og arealregnskap 

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 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 i slike prosesser, men det er viktig gjøre en konkret vurdering i de enkelte 
tilfeller. I Nordre Follo gjelder dette både arealer der banen i dag går gjennom eksisterende 
jordbruksarealer og områder der en annen etterbruk kan være mer hensiktsmessig og bidra til å 
minske presset på nye områder andre steder både i kommunen, men også i regionen. Bane NOR 
vil derfor be kommunen vurdere om hvordan hensynet til nasjonal infrastruktur kan ivaretas i 
kommuneplanen spesielt med tanke på målet om arealnøytralitet. 

Det samme gjelder prinsippet om at utbyggingen skal skje innenfra og ut. Det kan være mer 
hensiktsmessig å bygge i ubebygde områder nær viktige sentra, hvis dette bidrar til å minske 
presset på områder utenfor sentra. Dersom man velger å bygge i mer perifere, men allerede 
bebygde områder, kan man risikere å åpne opp for et utbyggingsmønster som ikke hensyntar 
målsetningen om en klima- og miljøvennlig by- og stedsutvikling.  

Jernbanehensyn i planen 

Bane NOR er opptatt av at jernbanehensyn sikres i planen. Det er derfor viktig at jernbanens 
driftsarealer er avsatt til baneformål eller vist med linjesymbol. 

Det er videre viktig å sikre tunneler i plankartet. Selv om jernbaneloven gjelder og tunnelene er 
omfattet av reguleringsplaner anbefaler Bane NOR at tunnelene vises i plankartet med 
hensynssone H-190. Det bør være en bestemmelse i planen som sikrer at det ikke kan 
gjennomføres tiltak i disse sonene som kan skade tunnelene og at dette også omfatter 
energibrønner og liknende.  

Stasjoner 

Bane NOR har parkering ved flere stasjoner. Pendlerparkering er en jernbanefunksjon og i tråd 
med jernbaneformålet i planen og det kan være aktuelt for Bane NOR å søke om opparbeiding av 
plasser på slike stasjoner som Kråkstad og Skotbu. 

Myrvoll: Kapasiteten på parkeringsplassen er sprengt. Parkeringsarealer eies av kommunen, men 
Bane NOR Eiendom drifter og bruker plassen til reisende. Bane NOR har tidligere hatt dialog med 
kommunen om å regulere parkeringa med oblat (pendlerparkering) og avgift for å fjerne privat 
parkering fra naboer. Det avventes fortsatt tilbakemelding fra kommunen. Hvis dette 
parkeringsarealet skal brukes til pendlere bør formålet og rettigheter presiseres i kommuneplanen.  



 
 Side: 3 / 3
Bane NOR har en rekke andre krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse 
finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-
oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/. 

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 

Klima- og miljøvennlig by- og stedsutvikling og Lokalisering av næringsvirksomhet 

I Planprogrammet er det beskrevet at «Det vil styrke kommuneplanen som styringsverktøy dersom 
arealdelen gir differensierte rammer for tetthet og funksjoner for de ulike senterområdene». Ski og 
Kolbotn har svært forskjellige muligheter og det må kunne differensieres mellom stedene.  

Det er positivt at Nordre Follo kommune prioriterer utbygging av områdene nær togstasjonene. For 
å få flere til å reise kollektivt og redusere biltrafikken er dette en riktig strategi. En forutsetning for at 
disse områdene i realiteten blir prioritert er at det legges til rette for funksjoner som markedet 
etterspør. Hvis ikke risikerer man å bygge ut områder som ligger utenfor de prioriterte områdene 
først. Bane NOR Eiendom 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. 
Konklusjonene er at kontormarkedet i Ski er begrenset selv om Follobanen etableres. 

Bane NOR Eiendom har i forbindelse med sitt planarbeid for områdene rundt Ski stasjon 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 kontorreserve på 80-100 år i Ski sentrum.  

Boligforsyning og sosiale boformer 

For å ivareta kommunes ønsker vil vi peke på to viktige forhold som kan bidra til å nå målene: 

 Tilrettelegge for at det kan bygges flere boliger per år i Ski 
Nordre Follos langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) definerer hvordan Ski skal utvikles 
de neste 20 årene. En analyse fra Prognosesenteret viser at forutsetningene og vilkårene som 
danner grunnlaget for befolknings- og boligprognosene i LDIP er svært forsiktige. Analysen viser at 
Ski potensielt kan gå glipp av ca. 3000 boliger, noe som utgjør mellom 6000-7000 innbyggere. Et 
tilbud av leiligheter som følger i forkant av markedet vil bedre tilrettelegge for unge kjøpere, enn om 
boligtilbudet henger etter.  

 Bygge mer små leiligheter 
Som førstegangskjøper er pris avgjørende. Bane NOR Eiendom mener at hvis reguleringsplaner i 
sentrale byområder kunne åpnet for en større andel mindre leiligheter, så kunne dette ha lagt til 
rette for flere førstegangskjøpere. Erfaringsvis ser vi at de minste leilighetene i sentrale prosjekter 
selges veldig raskt, mens flere av de store leilighetene er vanskelig å selge.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Jostein Berger Meisdalen 
senioringeniør 
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