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Høringsuttalelse til kommuneplan for Nannestad kommune 

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og sørger 
for et felles pris- og billettsystem for T-bane, trikk, buss og båt. Ruter er et kompetanseorgan for 
kollektivtrafikk og vår virksomhetside er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport for å skape et 
pulserende hovedstadsområde. 
  
Det er et overordnet nasjonalt mål at veksten i persontransport i de store byene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette til tross for at det forventes en kraftig befolkningsvekst i Oslo 
og Akershus. Et viktig virkemiddel for å få dette til er å lokalisere trafikkskapende aktiviteter som boliger 
og arbeidsplasser til steder som har eller kan få et godt kollektivtilbud. 
  
Ruter viser til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som ble vedtatt av Fylkestinget 
14.12.2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på 
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå 
det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Våre kommentarer 
tar utgangspunkt i dette. 
  
Bakgrunn 
Vi viser til deres anmodning om høringsuttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn av kommuneplanen 
for Nannestad kommune. 
  
Overordnede tiltak 
Med bakgrunn i overordnede føringer har Nannestad tatt ut flere boligområder, som ikke lå i tilknytting 
til eksisterende tettsteder eller gang- og sykkelveg, fra planen. Dette stiller Ruter seg positive til. 
  
I planen er B47 ved Maura lagt inn som fremtidig boligområde. Området er tenkt som et nasjonalt 
forbilde-prosjekt som ønsker å redusere klimagassutslippene. 
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/2014 viste at på avstander opp til ca. 1 km utfører de 
fleste turene til fots eller på sykkel. I det fremtidige boligfeltet ved Myrhaugsmarka, er det over 800 m 
for de fleste boligene til nærmeste bussholdeplass. I tillegg er det over 1km til dagligvarebutikkene. 
Ruter mener dette vil føre til økt bilbruk. 
  
Bussanlegg 
Det ble ved varsel om oppstart sendt inn et innspill fra Ruter (23.04.18) om behovet for et fremtidig 
bussanlegg på aksen Eltonåsen-Gardermoen. Ved å flytte bussanlegget som i dag ligger ved Maura vil 
man kunne spare over 1000 km med tomkjøring per dag! 
Et av fokusområdene til kommunen i samfunnsdelen, som også er ute på høring, er miljø. Ruter mener 
det er svært uheldig at innspillet ikke er tatt med videre i prosessen og at arealet til et slikt anlegg ikke 
er sikret i den nye arealdelen. 
Ruter ønsker videre dialog. 
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