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Oppstart av planarbeid og høring av utkast til planprogram for kommuneplanens 
arealdel 2023-2034 

Vi viser til deres anmodning om høringsuttalelse i forbindelse med høring av planprogrammet til 
kommuneplanens arealdel. Vi støtter premissene at hovedtyngden av veksten skal skje i Ski og på Kolbotn, og i 
gangavstand til jernbane og områder med høyfrekvente bussruter. Det bør bli konkretisert gjennom 
prioritering av utbyggingsrekkefølge.  
 
Vi er bekymret for fremkommeligheten inn mot knutepunktene, Ski og Kolbotn. Forsinkelser oppleves som en 
stor ulempe for de reisende. Dette gjelder både den usikkerheten som de reisende påføres fordi de er usikre 
på om de vil komme fram i tide, og den faktiske forsinkelsen som oppstår. For å utnytte potensialet i økt 
frekvens og redusert reisetid på tog, må bussen sikres god fremkommelighet inn til Ski og Kolbotn. En del av 
disse strekningene er i dag preget av fremkommelighetsutfordringer, særlig i rushtid. Dette er uheldig når vi 
vet at høy frekvens, punktlighet og kort reisetid er av stor betydning for hvor attraktivt kollektivtilbudet 
oppleves.    
 
Gjennom å forbedre fremkommeligheten effektiviseres også kollektivtransporten gjennom bedre utnyttelse 
av bussparken, noe som gir mulighet for å gi økt tilbud med samme antall busser. Busser som ikke står i kø kan 
kjøre flere turer i løpet av en time enn en buss i kø kan, og det samme antall busser vil kunne tilby en høyere 
frekvens til omtrent samme kostnad.   
 
For at vi skal kunne opprettholde og videreutvikle et godt kollektivtilbud må de nødvendige arealene som 
kreves til kollektivtrafikken sikres. Ruter bidrar gjerne faglig i arbeidet med å forbedre kollektivtransportens 
fremkommelighet i det videre planarbeidet, for eksempel i arbeidet med Temaplan for mobilitet.   
  
I tillegg til god fremkommelighet i veinettet er det viktig at det sikres areal til terminaler, reguleringsplasser og 
sjåførfasiliteter. Reguleringsplasser og terminaler som plasseres uhensiktsmessig vil føre til høyere 
driftskostnader og vil dermed påvirke utbudet. Det medfører også mer tomkjøring og mer trafikk med store 
kjøretøy på veinettet.   
 
Vi ser frem til en fortsatt god dialog og stiller gjerne opp i møter for nærmere diskusjon med Nordre 
Follo kommune om de ulike temaene.  
 
 
Med hilsen 
Ruter As 
 
 
 
Bjørn Oscar Unander Sari Wallberg 
Leder Plan og Infrastruktur Fagsjef Fremkommelighet 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 



 
 
 

Side 2 av 2 18/05124-7 01.11.2021 

 
 
 
 
 
 
 


