
 

 

      

      

V.1 Endelig rapport 29.06.21 ELAR/ESGJ/ 
CORE/MAUL CORE MAUL 

Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av 

 
 
 

Prosjekt 
A206332 Etablering av samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt 
 
 

   
 
 V.1 

 
Rev.nr 

©Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord 

  

Samarbeidsmodell for infrastruktur 
til hurtigbåt 
29.06.2021 
Versjon: 1 
 
 
 
 



 

29.06.2021  /  Rapport samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt Side 1 av 56 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning............................................................................................................................ 7 

1.1 Bakgrunn og mål ............................................................................................................. 7 

1.2 Gjennomføring og presentasjon av hovedtema ............................................................. 8 

2 Ansvar og roller for dagens hurtigbåttilbud ........................................................................ 11 

2.1 Viken fylkeskommune og Oslo kommune ...................................................................... 11 

2.2 Ruter ................................................................................................................................ 11 

2.3 Kommuner og bryggeeiere ............................................................................................. 12 

2.4 Norled (Operatør) ............................................................................................................ 12 

3 Fremtidig ansvar for transporttilbud og infrastruktur .......................................................... 14 

3.1 Ruter/operatør kan tilby transport der det er tilgjengelig infrastruktur/brygger .............. 14 

3.2 Teknologiskifte kan gi ny ansvarsmodell ........................................................................ 15 

4 Ladeinfrastruktur ................................................................................................................. 18 

4.1 Teknisk løsninger for ladeinfrastruktur ........................................................................... 18 

5 Handlingsrom og prosess for tiltak ved anløpssteder ........................................................ 23 

5.1 Vurdering av handlingsrom og muligheter ...................................................................... 24 

5.2 Interessenter ................................................................................................................... 28 

5.3 Videre prosess for gjennomføring av tiltak ..................................................................... 30 

6 Nettkapasitet ....................................................................................................................... 36 

6.1 Dagens kapasitet ............................................................................................................ 36 

6.2 Fremtidig planlegging, utbygging og regulering av nettkapasitet ................................... 37 

7 Ansvarsmodeller for ladeinfrastruktur................................................................................. 39 

8 Sambruksmodeller for ladeinfrastruktur ............................................................................. 44 

8.1 Ulike grader av sambruk ................................................................................................. 46 

8.2 Aktuelle sambruksmodeller ............................................................................................. 48 

9 Erfaring og læring fra arbeidet med samarbeidsmodell ..................................................... 2 

Vedlegg 1 - Samarbeidsmodell hurtigbåt: Kartlegging av utvalgte anløpssteder ............................ 5 

  



 

29.06.2021  /  Rapport samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt Side 2 av 56 

Forord 

Dette er sluttrapport for prosjektet «Etablering av samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt» som er finansiert av 
Miljødirektoratets støtteordning Klimasats til hurtigbåt. 

Rapporten beskriver mulig utforming av ladeinfrastruktur og forslag til prosesser for å etablere ladeinfrastruktur ved 
Ruters anløpssteder for hurtigbåt. I tillegg beskriver rapporten forslag til ansvarsmodeller for ladeinfrastruktur og ansvar 
knyttet til brygger.  

Vedlegg 1 - Samarbeidsmodell hurtigbåt: Kartlegging av utvalgte anløpssteder dokumenterer plansituasjon og 
vernehensyn ved 9 brygger. Plansituasjon og vernehensyn påvirker muligheten for å gjennomføre tiltak ved bryggene, og 
hvilke prosser og tidsbruk som må forventes ved gjennomføring av tiltak. Kartleggingsnotatet viser også en første 
oversikt over interessenter ved de kartlagte anløpsstedene. 

Prosjektet er gjennomført i perioden juni 2020 til juni 2021 i tett samarbeid mellom medarbeidere fra Ruter og COWI. 
Underveis i arbeidet er det gjennomført møter med kommuner og andre offentlige og private aktører for å få innspill til 
arbeidet. 

Der det er formulert forslag og anbefalinger, vil Ruter vil ta stilling til disse i sitt kommende arbeid med hurtigbåt.  

 

Oslo, juni 2021 
Jon Stenslet 
Leder styringsgruppe  
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Sammendrag 

Ruter har gjennom elektrifisering av buss og Nesoddbåten erfart at det kan være krevende og ta tid å få på plass 
nødvendig infrastruktur for nytt materiell. Dette var bakgrunnen for at Ruter ønsket å starte forberedende arbeid for 
utslippsfritt hurtigbåttilbud i god tid før arbeidet med forberedelser til anskaffelse av ny kontrakt med mulig oppstart i 
2024. 

Målet for arbeidet har vært å 

• beskrive muligheter og begrensninger for etablering av nødvendig infrastruktur ved utvalgte anløpssteder.  
• beskrive relevante interessenter, ansvarsområder, prosesser, tidslinjer og mulige samarbeidsmodeller for å 

etablere infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter. 

Denne rapporten oppsummerer viktige funn fra prosjektet Etablering av samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt. 
Prosjektet kan deles inn i tre hoveddeler: 

1 Prosesser etter plan- og bygningsloven (PBL) og kartlegging av tillatelser etter andre lovverk. 
2 Modeller for ansvar for brygge med tilhørende fasiliteter og infrastruktur. 
3 Modeller for bærekraftig etablering og drift av ladeinfrastruktur. 

Prosesser etter plan- og bygningsloven (PBL) og kartlegging av tillatelser etter andre lovverk 

Det er gjennomført en kartlegging av planstatus, eiendomsforhold, infrastruktur, interessenter og nettkapasitet ved 9 
anløpssteder. Hensikten med kartleggingen var å avdekke muligheter og eventuelle utfordringer/hindringer for etablering 
av infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter på de aktuelle stedene, samt behov for videre prosesser. 

På grunn av pågående planprosesser er det behov for samhandling med Asker kommune og Bærum kommune om 
gjennomføring av planprosesser og tiltak i Vollen, Slemmestad og Fornebu så fort som mulig. I tillegg viser kartleggingen 
at det må tas hensyn til nasjonalt viktige kulturminneverdier ved gjennomføring av tiltak ved Aker Brygge og i Son og 
Drøbak. Ved Lysaker og Nesoddtangen må det tas hensyn til viktige naturverdier. 

En utfordring i arbeidet har vært at det i denne fasen av prosjektet er mange ukjente siden arbeidet er startet opp før det 
er tatt stilling til for eksempel båtmateriell, ladebehov og ladestrategi. I kommunikasjon med kommunene har dette blant 
annet ført til at det per i dag ikke er mulig å skissere konkrete planprosesser og tidslinjer, men arbeidet har gitt en god 
oversikt over handlingsrom og hvilke prosesser som er aktuelle dersom det skal etableres ladeinfrastruktur eller 
gjennomføres andre tiltak ved bryggene. Dette er bakgrunnsinformasjon som bør vektlegges både i krav til fartøy, valg 
av ladekonsept og vurdering av om det kan velges konsepter som krever større ombygging av dagens brygger. 

Godt samarbeid mellom kommunen og Ruter kan bidra til å redusere tiden for å få på plass nødvendige vedtak i tråd 
med plan- og bygningsloven og andre lovverk. 

Modeller for ansvar for brygge med tilhørende fasiliteter og infrastruktur 

Ruter bør som kontraktsansvarlig sikre bruksrett og avklare tilstand og evt. behov for tiltak for å sikre universell utforming 
og andre tilgjengelighet- og sikkerhetstiltak ved bryggene. Avtalene må være tydelige på hvilket ansvar bryggeeier, 
operatør, Ruter, Viken/VKT skal ha for drift og vedlikehold av bryggene. 
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Bærekraftig bevegelsesfrihet er et viktig strategisk mål for Ruter. Bærekraftig bevegelsesfrihet handler om å tilrettelegge 
for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser0F

1. I arbeidet med 
hurtigbåt betyr dette blant annet at det må tilrettelegges for god tilgjengelighet til hurtigbåtene. Arbeidet med 
samarbeidsmodellen har hatt fokus på grunnrutetilbudet med hurtigbåt, B11 Nesoddtangen - Lysaker og B20 
Slemmestad – Aker Brygge. I videre arbeid med hurtigbåt må det avklares hvordan dette overordnede målet best kan 
ivaretas også for fritidstilbudet med båt. 

Ruter kan ved innkjøp av ny transporttjeneste velge å stille krav om at fartøy skal tilpasses en bestemt bryggestandard. 
Ruter kan også stille krav til brygger, for at båter i Ruters tjeneste skal kunne anløpe bryggene. Alternativt kan Ruter i 
sine avtaler med bryggeeiere sikre at operatøren kan samarbeide med bryggeeier om ombygging, tilpassing, 
tilrettelegging for universell utforming og etablering av infrastruktur.  

Bryggeeierne har ulik evne både til å finansiere og å gjennomføre eventuelle ombygginger, drift og vedlikehold av 
brygger. Kostnader til tiltak kan for eksempel finansieres av Ruter gjennom avgift forankret i avtale mellom bryggeeier og 
Ruter, eller ved hjelp av direkte tilskudd. 

Ruter har gitt innspill til Viken om at overgang til utslippsfritt hurtigbåttilbud kan gi behov for økt driftstilskudd til båttilbudet 
og finansiering av tiltak ved brygger og ladeinfrastruktur. 

Modeller for bærekraftig etablering og drift av ladeinfrastruktur 

Tekniske løsninger for ladeinfrastruktur er kartlagt parallelt med dette prosjektet gjennom Request for information (RFI) – 
Forespørsel om informasjon om lading av hurtigbåter i Oslofjorden. Gunstig kapasitet for ladeinfrastruktur er 2-2,4 MW, 
da nettselskaper kan levere transformator med opptil 2-2,5 MW kapasitet, og likerettere som kan omforme ca. 
tilsvarende effekt kan plasseres i en standard ISO20 kontainer. 

Det anbefales at Ruter legger til rette for, eller påvirker markedet til å levere standardiserte løsninger for lading av 
hurtigbåt i Oslofjorden. Ruter eier vanligvis ikke infrastruktur, men for å søke midler fra relevante støtteprogram som for 
eksempel Enova, kan det være nødvendig at Ruter står som eier av ladeinfrastruktur i en periode. 

Nettkapasitet er kartlagt ved aktuelle anløpssteder for lading, som er Aker Brygge (hvor det per juni 2021 er satt av 2 
MW til lading av hurtigbåt), Nesodden, Lysaker, Slemmestad og Vollen, og Drøbak og Son for sommerrutene. 
Nettkapasiteten er begrenset ved alle disse anløpsstedene. Estimat for anleggsbidrag er varierende for de aktuelle 
anløpsstedene, men ligger i størrelsesorden 1 til 2 millioner kroner for 2 MW og kan variere mellom 5 og 25 millioner 
kroner for 8 MW, ved etablering av ladeinfrastruktur. Anleggsbidrag er en engangskostnad, som også kan være 
gjenstand for støttemidler fra f.eks. Enova, hvor den som investerer, kan søke støtte. 

Gode samhandlingsprosesser for anbud er viktige for å redusere kostnader. Aktuelle modeller og prosesser er definert 
av Energi Norge og presentert i kapittel 7 Ansvarsmodeller for ladeinfrastruktur. Figur 1 viser aktuell prosess for innkjøp 
av transporttjenester når oppdragsgiver har ansvar for å utrede og sikre nødvendig nettkapasitet. Når transporttilbudet 
settes i drift, kan det være andre enn oppdragsgiver som skal ha ansvar for transformator og fordelingstavle.  

 

 
1 Ruter. Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet. Juni 2020. 
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Figur 1: Aktuell anbudsprosess når oppdragsgiver har ansvar for nettilknytning (Energi Norge). 

Bærekraftige driftsmodeller er definert i kapittel 8 Sambruksmodeller for ladeinfrastruktur. Det er beskrevet en modell 
hvor en ladeoperatør (med en aggregator liknende rolle) eier og drifter ladeinfrastruktur for flere formål. Ladeoperatøren 
koordinerer ladebehov og etablerer ladeinfrastruktur med tilfredsstillende kapasitet for sambruk, og har mulighet til å 
innpasse distribuerte energiressurser som energilagring i batteri, strømproduksjon fra solcelleinstallasjoner, produksjon 
og lagring av hydrogen, etc. I en slik modell vil ladeoperatør kunne koordinere flere energibærere enn bare elektrisitet, 
som for eksempel hydrogen og ammoniakk. En utfordring med sambruk av ladeinfrastruktur er at infrastrukturen kan få 
en forhøyet investeringskostnad som det kan være vanskelig å estimere lønnsomheten (nedbetalingstiden) til. 
Investering knyttet til ladeinfrastruktur som legger til rette for sambruk vil på sikt kunne betales ned ved at flere aktører 
utnytter samme ladeinfrastruktur. Dette kan gjøre driftskostnadene lavere for den enkelte aktør. En annen utfordring ved 
en slik modell er at tidsløpet i en anbudsprosess for transporttjenester kan bli for kort til å samordne og finansiere aktører 
som kan realisere gevinsten av sambruk fra oppstart av transportkontrakten. Det kan derfor være et strategisk valg for 
oppdragsgiver, kommuner og Oslo/Viken, om det skal legges til rette for sambruk, selv om løsningen på kort sikt blir 
dyrere enn det som trengs for å bare lade hurtigbåt.
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn og mål  

I 2019 startet Ruter arbeidet med å vurdere om det er mulig å få på plass et utslippsfritt hurtigbåttilbud i Oslofjorden når 
dagens båtkontrakt går ut sommeren 2024.  

Gjennom arbeidet med elektrifisering av Nesoddsambandet erfarte Ruter at det tar tid og er behov for godt samarbeid 
med mange ulike aktører for å få på plass ladeinfrastruktur.  

September 2019 presenterte fylkeskommunenes utviklingsprosjekt sitt arbeid med "Verdens første utslippsfrie hurtigbåt". 
Rapportene fra utviklingsprosjektet viste at det kan bli behov for større brygger og arealkrevende infrastruktur til de nye 
hurtigbåtene, se eksempel i Figur 2. Figuren viser et konsept med batteribytte som vil kreve mer plass enn det som i dag 
er tilgjengelig ved for eksempel Aker brygge.  

©Foto: Ruter As / Redink, Hampus Lundgren 

 

Figur 2: Hurtigbåt med batteribytte – forslag til konsept fra Transportutvikling AS. 

Høsten 2019 søkte Oslo kommune på vegne av Ruter om støtte til prosjektet "Samarbeidsmodell for infrastruktur til 
hurtigbåt" (Samarbeidsmodellen) fra Miljødirektoratets støtteordning for klimavennlige hurtigbåter (Klimasats).  

Miljødirektoratet gav tilsagn om støtte til prosjektet som har følgende mål: 

• beskrive muligheter og begrensninger for etablering av nødvendig infrastruktur ved utvalgte anløpssteder.  
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• beskrive relevante interessenter, ansvarsområder, prosesser, tidslinjer og mulige samarbeidsmodeller for å 
etablere infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter. 

I tillegg er det i arbeidet med prosjektet lagt vekt på å identifisere modeller som kan redusere kostnader til infrastruktur 
ved hjelp av deling eller sambruk. 

1.2 Gjennomføring og presentasjon av hovedtema 

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid mellom Ruter og COWI. Ruter har kartlagt energibehov, energitilgang 
(nettilgang) og energiløsninger. Parallelt med prosjektet har Ruter gjennomført en Forespørsel om informasjon om lading 
av hurtigbåter i Oslofjorden (Request for Information - RFI).  COWI har kartlagt anløpssteder, presentert mulige 
prosesser for å etablere ladeinfrastruktur og deltatt i arbeidet med å vurdere ladeløsninger og mulige sambruksmodeller. 
COWI har hatt prosjektledelsen for prosjektet. 

Underveis i arbeidet er det gjennomført møter med kommuner og andre offentlige og private aktører for å informere og å 
få innspill til arbeidet.  

Valg av fartøy og konsept for utslippsfritt båttilbud i form av rutetilbud og ladestrategi vil sette krav til utforming av 
anløpssted. Disse valgene vil først tas i forbindelse med kontraktsinngåelse, og det kan da bli kort tid til å utbedre 
brygger og å etablere infrastruktur for energi. I arbeidet med samarbeidsmodellen har arbeidet på grunn av forventet 
innføring av nytt tilbud sommeren 2024 konsentrert seg om infrastruktur for elektrisk energi til båtene. Hydrogen som 
energibærer vil først være modent på noe lengre sikt. 

Parallelt med arbeidet med samarbeidsmodell var det opprinnelig tenkt at det skulle gjennomføres en rekke andre 
delprosjekter som grunnlag for arbeidet, som for eksempel kartlegging av regelverk for kai og energibærere og 
tilstandsvurdering av dagens brygger. Justert framdrift på disse deloppgavene har ført til endring i prioritering av 
oppgaver i prosjektet. 

Arbeidet har konsentrert seg om tre hovedtema: 

1 Prosesser etter plan- og bygningsloven og innhenting av tillatelser etter andre lovverk. 

2 Ansvar for brygge med tilhørende fasiliteter. 

3 Modeller for bærekraftig etablering og drift av ladeinfrastruktur. 

Prosjektet har etablert kontakt med interessenter og aktører, indentifisert mulige samarbeidspartnere og drøftet mulige 
samarbeidsmodeller. En utfordring i arbeidet har vært at det i denne fasen av prosjektet er mange ukjente. Arbeidet med 
å vurdere hindringer og muligheter for å få på plass ladeinfrastruktur er som nevnt over startet opp før det er tatt stilling til 
for eksempel båtmateriell, ladebehov og ladestrategi. 

I kommunikasjon med kommunene har dette blant annet ført til at det per i dag ikke er mulig å skissere konkrete 
planprosesser og tidslinjer. I kapittel 5 er det oppsummert en vurdering av handlingsrom og hvilke prosesser som er 
aktuelle dersom det skal etableres ladeinfrastruktur eller gjennomføres andre tiltak ved bryggene. Dette er 
bakgrunnsinformasjon som bør vektlegges både i krav til fartøy, valg av ladekonsept og vurdering av om det kan velges 
konsepter som krever større ombygging av dagens brygger.  
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Hurtigbåt utgjør en liten del av kollektivtilbudet som Ruter har ansvaret for. Men tilbudet er svært populært blant 
brukerne, og politikere i Asker, Bærum, Nesodden og Viken er opptatt av dette tilbudet. Dette kan påvirke 
betalingsvilligheten for tilbudet både blant brukere og politikere. Det er store forventninger til kvaliteten på nytt båttilbud, 
samtidig som Ruters organisasjon har begrenset erfaring fra tilrettelegging av båttilbud. 

I arbeidet med samarbeidsmodeller har det vært verdifullt å hente inn informasjon om tilrettelegging for utslippsfrie 
hurtigbåter fra andre kollektivselskaper og fylker gjennom Kollektivtrafikkforeningens båt- og ferjeforum, den nasjonale 
ferjekonferansen, fylkeskommunenes samarbeidsprosjekt om utvikling av nye hurtigbåter, og ved direkte kontakt med 
blant annet Skyss og Trøndelag fylkeskommune. 

Elektrifisering av båttilbudet og etablering av ladeinfrastruktur kan føre til større binding mellom materiell og infrastruktur 
enn ved bruk av dagens konvensjonelle båter. Ruter har i utgangspunktet et prinsipp om at Ruter/operatør kan kjøre båt 
der det er tilgjengelig brygge/infrastruktur. Det kan vurderes om båter og ladeinfrastruktur i større grad skal vurderes som 
infrastruktur på lik linje med tog, t-bane og trikk, hvor offentlige selskap eier materiell og infrastruktur, - og operatørene 
leier materiell og betaler for bruk av infrastruktur1F

2.  

 

 

 
2 Menon Economics, Evaluering av todelt anbudsmodell, Menon-publikasjon nr. 20/2001, og 
Asplan Viak, Investeringer i bussmateriell. Rapport 151/2021 
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2 Ansvar og roller for dagens hurtigbåttilbud 

Dagens kontrakt for hurtigbåt ble inngått i 2007 og startet opp i 2009. Informasjon om kontrakten finnes på 
kollektivanbud.no, se Båt - Nesoddensambandet (ruter.no). Det var Stor Oslo Lokaltrafikk som inngikk kontrakten med 
Norled som operatør. Ansvaret for oppfølging av kontrakten ble overdratt til Ruter ved etablering av selskapet den 
1.1.2008. Akershus fylkeskommune, nå del av Viken fylkeskommune, har vært sterkt engasjert i oppfølging av hurtigbåt. 

2.1 Viken fylkeskommune og Oslo kommune 

Oslo kommune og Viken fylkeskommune har flere roller knyttet til transporttilbudet med hurtigbåt. Som eiere og 
tilskuddsytere er de i tett dialog med Ruter om kjøp av kollektivtransporttjenester. De gir strategiske føringer og bevilger 
midler til kjøp av kollektivtransporttjenester. De årlige leveranseavtalene gir føringer for hvilke utredninger, prosjekter og 
andre leveranser Ruter skal prioritere. Viken og Oslo har gjennom leveranseavtalene gitt tydelige signaler om at 
hurtigbåttilbudet bør være utslippsfritt fra 2024. 

Viken fylkeskommune eier flytebryggen ved Fornebu og betaler leie for grunn ved anløpsstedet. I tillegg har Viken 
kollektivterminaler (VKT) avtaler om bruksrett og ansvar for drift og vedlikehold for Aker Brygge, Lysaker, Nesodden og 
Fornebu.  

VKT var ansvarlig for oppgradering av Lysaker brygge og arbeider nå med oppgradering av Nesoddentangen for 
reisende med B10 Nesoddfergen. I tillegg drifter Viken fylkeskommune deler av terminalområdet på Nesoddtangen, og 
har blant annet planer om å bygge nytt sykkelhotell. 

2.2 Ruter 

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus 
fylke). Ruter eier ingen transportmidler selv. All transport utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for 
Ruter. I inneværende kontrakt er det Norled som har operatøransvaret for hurtigbåt. Ruter har i dag ikke ansvar for noe 
infrastruktur knyttet til hurtigbåt utover avtale inkl. passasjeravgift for bruk av Aker brygge. 

I anbudsprosesser definerer Ruter funksjonskrav for mobilitetstilbudet. I arbeidet med nye kontrakter har det vært et mål 
å unngå detaljerte kravspesifikasjoner. Det har vært et mål at tilbyder skal ha handlingsrom og økonomiske insentiver til 
å bidra til teknologisk utvikling. Dette prinsippet er spesielt viktig i en tid med overgang til ny teknologi. 

Ruter skal i prinsippet ikke eie infrastruktur, men i arbeidet med overgang til utslippsfritt kollektivtilbud har Ruter tatt et 
ansvar for å planlegge og tilrettelegge for at operatører kan etablere ladeinfrastruktur til buss. Ruter har i tillegg stått som 
søker for støtte fra Enova for å dekke merkostnader til ladeinfrastruktur. Ansvarsdelingen mellom Ruter, bussdepoteier 
og operatør for etablering av ladeinfrastrukturen har variert fra anlegg til anlegg. For å sikre at ladeinfrastruktur er på 
plass ved oppstart av nye anbud med elektriske busser vurderer Ruter å ta ansvar for hele prosessen med etablering av 
depot/infrastruktur fram til ladeløsningene er klar til å tas i bruk. 

Ved etablering av ladeinfrastruktur ved Aker brygge har Ruter tatt ansvar for planlegging og finansiering av 
nettinfrastruktur (anleggsbidrag) og fulgt opp Elvia i deres arbeid med framføring av energi til nettstasjonen og etablering 
av nettstasjon, mens operatørene har hovedansvar for etablering av selve ladeinfrastrukturen. 

https://ruter.no/kollektivanbud/arkiv/bat---nesoddensambandet/
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I arbeidet med forberedelser for de nye Øybåtene har Ruter ansvar for å sikre energi til nettstasjonen ved Rådhusbrygge 
4. I tillegg støtter Ruter opp om Boreal sitt arbeid med planlegging og bygging av ladeinfrastruktur ved Rådhusbrygge 4, 
og Bymiljøetaten og Oslo havn sitt arbeid med å oppgradere og bygge nye brygger på øyene. 

Ruter følger opp avtale med Oslo havn om bruk av Aker brygge til Nesoddfergen, Øybåter og Hurtigbåt og betaler 
passasjeravgift til Oslo havn for bruk av bryggefasiliteter. 

2.3 Kommuner og bryggeeiere 

Dagens eierskap og ansvar for drift og vedlikehold av anløpsstedene varierer: 

• Noen anløpssteder er eid og driftes av kommunene. 

• Noen anløpssteder er eid av private og organisasjoner. 

Standarden på dagens brygger er enkel. Ruter, Viken, VKT og operatørene har i dag lave årlige utgifter knyttet til bruk 
og drift av anløpsstedene. Det mangler i stor grad formaliserte avtaler om bruksrett/drift og standard ved bryggene som 
trafikkeres av B11, B20, B21 og B22. 

2.4 Norled (Operatør) 

Norled har i inneværende kontrakt ansvar for drift av båttilbudet. I tillegg har de etter avtale med Ruter og VKT også 
ansvar for drift ved noen av anløpsstedene. 
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3 Fremtidig ansvar for transporttilbud og 
infrastruktur  

Ruters utgangspunkt er å videreføre dagens ansvarsdeling hvor Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører 
kollektivtrafikken, mens transporten utføres av et operatørselskap. Erfaring fra elektrifisering av buss har samtidig vist at 
det kan være hensiktsmessig at Ruter tar et større ansvar for anløpssteder der det skal etableres ladeinfrastruktur, se 
kapittel 7 Ansvarsmodeller for ladeinfrastruktur.  
 
Ved overgang til ny kontrakt og utslippsfritt tilbud er det behov for avtaler om bruksrett og ansvar for drift og vedlikehold 
av bryggene som skal betjenes. Det er startet opp et arbeid med kartlegging av tilstand ved bryggene. Det videre 
arbeidet vil avklare om det vil være behov for tilpasning og opprustning av bryggene, og hvor det vil være behov for 
ladeinfrastruktur.  
 
Ny havne- og farvannslov2F

3 gir bryggeeier rett til å innføre farvannsavgift.  
 
Universell utforming har i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet gitt ut en veileder for universell utforming av maritim 
passasjertransport 3F

4. Veilederen gir blant annet råd om tiltak som kan sikre god på- og avstigning, tiltak på landside og 
tiltak på fartøy. 
 
Bærekraftig bevegelsesfrihet er et viktig strategisk mål for Ruter. Bærekraftig bevegelsesfrihet handler om å tilrettelegge 
for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling innenfor jordens tålegrenser4F

5. I arbeidet med 
hurtigbåt betyr dette blant annet at det må tilrettelegges for god tilgjengelighet til hurtigbåtene. Arbeidet med 
samarbeidsmodellen har hatt fokus på grunnrutetilbudet med hurtigbåt, B11 Nesoddtangen - Lysaker og B20 
Slemmestad – Aker Brygge. I videre arbeid med hurtigbåt må det avklares hvordan dette overordnede målet best kan 
ivaretas også for fritidstilbudet med båt. 

3.1 Ruter/operatør kan tilby transport der det er tilgjengelig 
infrastruktur/brygger 

Ruter bør som kontraktsansvarlig sikre bruksrett og avklare tilstand og evt. behov for tiltak for å sikre universell utforming 
og andre tilgjengelighet- og sikkerhetstiltak ved bryggene. Avtalene må være tydelige på hvilket ansvar bryggeeier, 
operatør, Ruter, Viken/VKT skal ha for drift og vedlikehold av bryggene.  

I dag følger Viken kollektivterminaler (VKT) opp drift og vedlikehold for noen anløpssteder. VKT sitt framtidige ansvar for 
drift og eventuelt oppgradering av brygger og infrastruktur rundt bryggene må avklares i samråd mellom VKT, 
fylkeskommunen og Ruter. Det er Ruter som må ta ansvar for å definere standard og eventuelle behov for tiltak ved 
bryggene for å kunne tilby et transporttilbud i tråd med målet om bærekraftig bevegelsesfrihet. 

Bryggeeier har ansvar for drift, vedlikehold og sikkerhet ved sine brygger, og de kan avtale et vederlag for bruk av 
bryggene. Ved innføring av nye hurtigbåter kan det bli behov for opprustning eller tilpasning av bryggene til nytt materiell. 

 
3 Lovdata. Havne- og farvannsloven. 1.1.2020. 
4 Universell Utforming AS. Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport. Desember 2018. 
5 Ruter. Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet. Juni 2020. 
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Ruter må ha tydelige avtaler med bryggeeier om hvordan dette skal håndteres. Avtalene må vise hvem som skal 
gjennomføre tiltak og hvordan tiltak skal finansieres. 

Ruter kan ved innkjøp av ny transporttjeneste velge å stille krav om at fartøy skal tilpasses en bestemt bryggestandard. 
Ruter kan også stille krav til brygger, for at båter i Ruters tjeneste skal kunne anløpe bryggene. Alternativt kan Ruter i 
sine avtaler med bryggeeiere sikre at operatøren kan samarbeide med bryggeeier om ombygging, tilpassing, 
tilrettelegging for universell utforming og etablering av infrastruktur.  

I arbeidet med Samarbeidsmodeller er det studert hvordan andre fylker følger opp ansvar for infrastruktur. Skyss, 
Vestland sitt kollektivselskap, har i sine avtaler etablert at det er bryggeeier som har ansvar for vedlikeholdet av 
bryggene, og kostnadene til vedlikehold blir i hovedsak finansiert ved hjelp av leieavtale (farvannsavgift, kaivederlag og 
passasjeravgift). I Vestland sitt forslag til Regional transportplan 2022 – 2033 står det følgende om finansiering av 
oppgradering av hurtigbåtkaier: Sidan dei fleste hurtigbåtkaiane er i eit leigeforhold, er det fleire måtar å finansiere 
naudsynte tiltak på.  Nokre tiltak kan være regulert i leigeavtaler, og det kan være andre brukarar av kaianlegget som 
kan bidra. Det vil i enkelte prosjekt vere naturlig med direkte tilskot, medan det i andre prosjekt er meir naturleg å 
regulere det inn i leigeavtala over fleire år. Slike spørsmål  må det konkret takast stilling til i drøftingar med utleigar. Kva 
tiltak som skal prioriterast og kor mykje midlar som må til vert å kome tilbake til i kommande budsjettprosessar og 
rullering av handligsprogram. Tiltak knytt til tryggleik og universill utforming vil ha høg prioritet 5F

6.  

Skyss informerer videre om at det i deres kontrakter er operatøren som har ansvar for avtaler og kostnader for liggeplass 
utenfor ruteproduksjon (nattligge). Ved overgang til utslippsfrie båter er det naturlig å drøfte om Ruter bør ta ansvar for 
avtaler om liggeplass for båtene utenfor ruteproduksjon, siden det bør tilrettelegges for at båtene kan lade når de ikke er 
i aktiv ruteproduksjon. Dersom Ruter tar ansvar for å etablere ladeinfrastruktur bør Ruter også ta ansvar for avtaler om 
liggeplass utenfor ruteproduksjon. 

Asker kommune ønsker et samarbeid med Ruter og Viken for å bidra aktivt i arbeidet med å tilrettelegge for hurtigbåt. I 
2019 opprettet kommunen (fellesnemda) et fond på 77 millioner kroner til infrastruktur på land i forbindelse med 
eksisterende og nye kaianlegg for et utslippsfritt hurtigbåttilbud. Ruter er i dialog med Asker kommune om ansvar og 
framdrift for tiltak ved Vollen og Slemmestad. 

3.2 Teknologiskifte kan gi ny ansvarsmodell 

Arbeidet med samarbeidsmodell har vist at det er en rekke spørsmål knyttet til krav til fartøy, brygger, ladestrategi og 
ladeinfrastruktur som må avklares før det kan tas stilling til ansvarsmodeller for det kommende tilbudet. 

Ruter må ta stilling til om de ønsker å gi operatør ansvaret for eventuell tilpasning av brygger til fartøy (kostnader 
inkluderes i operatørens tilbud), eller om det skal inngås avtale med bryggeeiere om praktisk gjennomføring av tiltak ved 
bryggene. Det forventes at bryggeeierne har ulik evne både til å finansiere og gjennomføre slike tiltak. Kostnader til tiltak 
kan for eksempel finansieres av Ruter gjennom avgift forankret i avtale mellom bryggeeier og Ruter, eller ved hjelp av 
direkte tilskudd. 

Ruter har gitt innspill til Viken om at overgang til utslippsfritt hurtigbåttilbud kan gi behov for økt driftstilskudd til båttilbudet 
og finansiering av tiltak ved brygger og ladeinfrastruktur. Det kan være at kommuner og andre bryggeeiere vil ha behov 

 
6 Vestland fylke, Regional transportplan 2022 – 2033, høyringsframlegg juni 2021. 
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for økonomisk støtte fra Viken for å sikre gjennomføring av utslippsfritt båttilbud. Dette kan være nødvendig for å sikre 
innføring av utslippsfrie båter i 2024 jf. Ruters leveranseavtale for Oslo kommune og Viken fylkeskommune. 

Det bør vurderes om Ruter skal ta et større ansvar for bryggene som brukes for B11 (Lysaker og Nesoddtangen) og B20 
(Aker brygge, Vollen og Slemmestad), og endestopp for B21 (Son) og B22 (Drøbak), enn for de andre bryggene på 
sommerrutene. Dette ansvaret kan omfatte både finansiering og gjennomføringsansvar.  

Det pågår en prosess for å formalisere samarbeidet med Asker kommune om ansvar og framdrift for tiltak ved Vollen og 
Slemmestad. 

Båt utgjør en liten del av Ruters kollektivtilbud. Det kan vurderes om det kan gi økonomiske fordeler og bidra positivt til 
teknologisk utvikling og sirkularitet om Ruter eller Viken tar eierskap for fartøy og/eller ladeinfrastruktur gjennom et felles 
fylkeskommunalt eierselskap for fartøy, slik som Vestland og Trøndelag har foreslått. 
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4 Ladeinfrastruktur  

I dette kapitlet presenteres mulige løsninger for elektrisk infrastruktur ved bryggene. Det understrekes at det 
sannsynligvis kun vil være behov for å etablere ladeinfrastruktur ved noen utvalgte anløpssteder. I kapittel 5 er det gitt en 
oversikt over handlingsrom og prosess for gjennomføring av tiltak ved anløpsstedene. Dette er informasjon som er viktig 
ved valg av ladestrategi og føringer for ladeinfrastruktur. Lokale forhold kan ekskludere løsninger som teknisk vurderes 
som de beste løsningene. 

Det gjennomføres en kartlegging av tilstand på brygger sommeren 2021. Tilstandsvurderingen vil gi grunnlag for å 
vurdere om det bør etableres flytebrygger for å ivareta hensyn til ladeinfrastruktur, universell utforming og sikkerhet 
dersom det uansett er behov for å heve standarden på brygger. Egenskaper ved fartøy vil også gi føringer om det bør 
etableres flytebrygger. 

4.1 Teknisk løsninger for ladeinfrastruktur 

Figur 3 viser en oversikt over hoveddeler i et anlegg for ladeinfrastruktur for hurtigbåt. Overordnet defineres 
ladeinfrastruktur som den elektriske installasjonen som overfører og omformer strøm til rett type (vekselstrøm eller 
likestrøm) og spenning. Tradisjonelt (ved lavspent tilknytningspunkt) eier nettselskapet nettstasjonen som omformer 
strøm fra høyspent nivå til lavspent nivå. Videre kommer lavspent installasjon med fordelingstavler som fordeler 
strømmen til ulike applikasjoner – f.eks. likeretter og ladeplugg i dette tilfellet. Likeretteren har som funksjon å omforme 
vekselstrøm til likestrøm med rett spenning som kan benyttes til å lade batteriene om bord i hurtigbåt. Ladepluggen 
definerer grensesnitt mellom båt og land og har som funksjon å overføre strøm, men kan også legge til rette for 
kommunikasjon mellom båt og ladeinfrastruktur (likeretter). 

 

Figur 3: Skjematisk fremstilling av anleggsdeler og grensesnitt for dagens typiske eierforhold (2021). 
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En aktuell løsning som ikke er presentert i Figur 3 er 
batteriinstallasjon på land, eller i flytebrygge, for 
effektutjevning. Batteri på land kan redusere effekttoppene 
som oppstår ved lading av hurtigbåt ved anløpssteder der 
nettkapasiteten er dårlig, men også bidra til lavere 
driftskostnader ved å redusere kostnader tilknyttet effekttariff. 
I Oslofjorden kan slike løsninger være særlig aktuelle ved 
anløpssteder hvor det kun går sommerruter. I Figur 4 er det 
presentert et bilde fra anløpssted i Gudvangen, hvor batteri 
og ladeinfrastruktur som likeretter og ladeplugg er plassert i 
selve flytebryggen. Batteri kan også plasseres på land i f.eks. 
kontainer, teknisk rom eller eget bygg. 

 

4.1.1 Nettstasjon 
Standard størrelse for transformatorstasjon med 2 MW kapasitet er 16 m², hvor netteier forholder seg til 
bransjestandard6F

7. For ytterligere kapasitet kommer det klart frem fra at rom for transformator skal ha (med mindre noe 
annet er avtalt med oppdragsgiver): 

• Minimumsareal på 16 m² for én transformator. 
• Minimumsareal lik 30 m² for to transformatorer. 
• Fra og med 3 eller flere transformatorer skal det minimum legges til 10 m². 
• Ingen sider i rommet skal ha lengde under 4 meter. 
• Fri høyde i rom på minimum 2,8 meter. 

Ved områdekonsesjon og høyspent grensesnitt mot netteier, vil man ha muligheter til å prosjektere andre løsninger for 
nettstasjon, enten man benytter transformatorer med kapasitet over 2 MW, eller rom for transformator med annen form 
og størrelse. 

4.1.2 Ladeinfrastruktur – likeretter og ladeplugg 
Likeretter og lavspent fordeling får plass i en standard ISO 20 kontainerløsning, så lenge nødvendig ladekapasitet er 
under 2 MW DC. En slik kontainer vil kreve et areal på ca. 15 m². Flere aktører estimerer tilsvarende plassbehov, men 
utstyret kan plasseres i flytebrygge. Konseptene som baserer seg på batteribytte vil kunne ta større plass.  

I Tabell 1 er det oppsummert viktige størrelser for materiell til lading av hurtigbåter. APS E-ferry Shore Module fra 
Cavotec er i dag installert på Aker brygge for lading av Nesoddenfergene, og har tilgjengelig 4 MW kapasitet. Denne 
løsninger lader med likestrøm (DC) under 1000 V spenning. Det kommer ikke klart frem av Cavotecs svar på RFIen for 
hvilke spenningsnivå deres manuelle løsninger kan lade opp til 3,5 MW, men løsningen kan skaleres med flere parallelle 
ladeplugger om ladebehovet er stort. 

  

 
7 REN blad 6002. 

Figur 4: Flytebryggen i Gudvangen betraktes som "Powerdock", 
hvor batteri og ladeinfrastruktur er plassert i flytebryggen. 

Foto: Bård Henrik Sørensen 
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Tabell 1: Oppsummering av manuelle og automatiske ladeplugger som er presentert i svar på RFI. 

Type Størrelser Ladekapasitet Tilkoblingstid 

 

Cavotec APS E-ferry Shore 

Module 

B: 4,6 m 
 

D: 3,3 m 
 

H: 7,1 m 
 

A: 15 m² 

AC: 2,0 MW (690 V) 
 

DC: 4,8 MW (1100 V) 
Automatisk: 60 s 

 

Cavotec AMP/APS Dispenser 

N/A 
AC: 0,5 (400 V) 

 
3,5 MW 

Motorisert kabeldispenser, manuell 
tilkobling: 30 s – 4 min avhengig av 

konfigurasjon 

 

3mar Nector 4000 

B: 1,4 m 
 

D: 4,0 m 
 

H: 3,5 m 
 

A: 5,6 m² 

DC: 4 MW (1000 V) Automatisk: 30 s 

 

Zinuz ZPP700 

B: 0,8 m 
 

D: 4,0 m 
 

H: 6,8 m 
 

A: 3,2 m² 

AC: 1,3 MW (690 V) 
 

DC: 6,6 MW (1500 V) 
Automatisk: 20 s 

 

I Tabell 2 er det presentert et estimat for arealbehovet for ladeinfrastruktur, fordelt mellom de ulike delene som utgjøre 
ladeinfrastrukturen. Arealbehov til ladeinfrastruktur på land kan reduseres ved at likeretter og ladearm plasseres på en 
flytebrygge, men nettstasjon og lavspent installasjon må alltid stå på land og være lett tilgjengelig for ettersyn. Kolonnen 
til høyre viser nødvendig areal på land når likeretter og ladearm er plassert på flytebrygge. 
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Tabell 2: Estimat for minimumsareal for ladeinfrastruktur på land ved forskjellig ladekapasitet for to forskjellige konsepter – infrastruktur 
på land og i flytebrygge. 

 

Der det er plassmangel på landside kan deler ladeinfrastrukturen, likeretter og ladearm, plasseres i flytebrygge. 
Flytebryggen også ivareta behov for av- og påstigning for passasjerer og krav til universell utforming. I arbeidet med 
kartlegging av anløpssteder er det forutsatt et samlet areal for flytebryggen på 288 m² (12 m x 24 m) for å sikre gode 
forhold for av- og påstigning for passasjerer.

Effekt 
(MW) 

Nettstasjon 
(m²) 

Likeretter (m²) 
Lavspent 

installasjon 
(m²) 

Areal på land 

(m²) 

Areal på land når likeretter og 

ladearm er plassert i 

flytebrygge (m²) 

2 16 15 10 41 26 

4 30 30 10 70 40 

6 40 45 15 100 55 

8 50 60 15 125 65 
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5 Handlingsrom og prosess for tiltak ved 
anløpssteder 

Det er gjennomført en kartlegging av planstatus, eiendomsforhold, infrastruktur, interessenter og nettkapasitet ved 9 
anløpssteder. Kartleggingsarbeidet er dokumentert i Vedlegg 1 - Samarbeidsmodell hurtigbåt: Kartlegging av utvalgte 
anløpssteder. Hensikten med å gjennomføre en kartlegging er å avdekke muligheter og eventuelle 
utfordringer/hindringer for etablering av infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter på de aktuelle stedene, samt behov for 
videre prosesser. 

 

Figur 5: Kartutsnitt av Oslofjorden og de kartlagte anløpsstedene. 
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Det er sannsynligvis kun nødvendig å etablere ladeinfrastruktur på et begrenset antall av anløpsstedene. Hvor mange og 
hvilke av anløpsstedene som er aktuelle for lading er avhengig av hvilket energibehov og liggetid hurtigbåtene vil ha ved 
hvert anløpssted. Vurderinger knyttet til muligheter for å etablere ladeinfrastruktur på de ulike stedene vil påvirke 
ladestrategi og valg av anløpssted for lading. I kartleggingen er det derfor sett på muligheter og utfordringer knyttet til 
etablering av elektrisk ladeinfrastruktur ved alle anløpsstedene som er kartlagt.  

ArcGIS er benyttet for innhenting og samling av kartdata. Det er også etablert en innsynsløsning i ArcGIS Online slik at 
dataene kan deles med brukere både internt og eksternt i prosjektet: Innsynsløsning - Hurtigbåtkartlegging 

 

Figur 6: Utsnitt fra innsynsløsningen i ArcGIS Online. Naturverdier ved anløpsstedet i Slemmestad. 

Det er gjennomført møter med Asker, Bærum, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner for å drøfte resultatene fra 
kartleggingen. Kartleggingsnotatet er i tillegg sendt på en kort høringsrunde til kommunene, aktører i Oslo kommune, 
Kystverket og Statsforvalteren. 

5.1 Vurdering av handlingsrom og muligheter 

Gjennomgangen av plansituasjon rundt de ulike anløpsstedene viser at det er noen forskjeller i om anløpsstedene er 
regulert til transportformål eller ikke, i hvilken grad anløpsstedene berøres av bevaringshensyn, forbudsgrense mot sjø i 
kommuneplanen og pågående plan-/prosjektarbeid, se Tabell 3. 

  

https://cowi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fc246c9f9e5f405c844e7e619dc6d082
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Tabell 3: Kort oppsummering av plansituasjonen ved de kartlagte anløpsstedene. 

Anløpssted Gjeldende arealformål 
Hensynssone/ 
bevaringsområde 

Innenfor 
forbudsgrense 
mot sjø på 
kommuneplankart 

Pågående plan-/ 
prosjektarbeid 

Vollen Grønnstruktur – friområde (land) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (sjø) 

Bevaring kulturmiljø 
(land) x 

KP arealdel 

Slemmestad Dagens anløpssted: 

Kombinerte formål for 
samferdselsanlegg (land) 

Kombinerte formål sjø og vassdrag 
(sjø) 

Foreslått nytt anløpssted: 

Grønnstruktur kombinert med andre 
formål (land) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
kombinert med andre formål (sjø) 

- x 

KP arealdel 

Lysaker Grønnstruktur – friområde (land) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (sjø) 

Bevaring naturmiljø 
(Lysakerelva) - 

Områderegulering 
Lysaker 
kollektivknutepunkt 

Fornebu Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål (land) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (sjø) 

Hensynssone 
bevaring kulturmiljø 

Hensynssone 
landskap 

x 

Detaljregulering Fornebu 
brygge 

Aker brygge Offentlig trafikkområde – havn  

Spesialområde –  
anlegg i sjø 

Anlegg i grunnen 
(bane og vei), 
omkringliggende 
kulturminner 

- - 

Nesoddtangen Trafikkområde terminal og 
trafikkområde i sjø - - 

Ombygging terminal 

Nytt sykkelhotell 

Fagerstrand Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål (KP) - - 

Områdeplan Fagerstrand 
sjøside (tidl. 
smøreoljefabrikk) 

Drøbak Tjenesteyting 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
(ferdsel)  

Bevaring kulturmiljø 

- 

- 

Son Offentlig trafikkområde – kai 
(sentrumsformål KP) 

Havneområde i sjø 

Hensynssone 
bevaring kulturmiljø - - 
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Tabellen viser at en god del av anløpsstedene er regulert til transportformål (kombinert samferdselsformål, havn, kai eller 
terminal). Noen av anløpsstedene er regulert eller avsatt til andre formål i kommuneplanen, enten bebyggelse og 
anleggsformål eller grønnstruktur/friområde. Dette gjelder anløpsstedene i Vollen, Lysaker, Fornebu og Drøbak. Dersom 
det skal gjennomføres tiltak for å etablere ladeinfrastruktur til hurtigbåt innenfor disse områdene må det omreguleres 
eller søkes om dispensasjon fra gjeldende arealformål. Sjøarealene er hovedsakelig avsatt til formålet bruk og vern av 
sjø og vassdrag, eventuelt med underformål. 

For tre av anløpsstedene (Slemmestad, Fornebu, Fagerstrand) er det vedtatte planer eller pågående planarbeid som kan 
innebære ny lokalisering av anløpssted for hurtigbåt. I Slemmestad er det nylig vedtatt reguleringsplan som gjør det 
mulig å bygge et nytt anløpssted nord for Norcems anlegg, og det må her tas stilling til eventuell flytting, finansiering, 
bygging og drift av nytt anløpssted før detaljerte løsninger og plassering av ladeinfrastruktur vurderes nærmere. På 
Fornebu og Fagerstrand er det igangsatt planarbeid ved dagens anløpssteder. For disse to anløpsstedene vil det være 
behov for koordinering med kommunene for å sikre at behov for hurtigbåt og eventuell ladeinfrastruktur ivaretas i 
planene. Planarbeidene kan gi muligheter og fleksibilitet for plassering av ladeinfrastruktur og annen type infrastruktur til 
hurtigbåtene, for eksempel når det gjelder å innpasse tekniske rom i framtidige bygg. 

Ved noen av anløpsstedene er det viktige kulturminner i området, spesielt på Aker brygge, Son og Drøbak der det er 
knyttet nasjonale kulturminneinteresser til områdene. Dette kan gjøre det utfordrende å finne egnede lokaliseringer for 
ladeinfrastruktur og medføre at det vil bli stilt strengere krav til utforming av ladeinfrastrukturen. På Lysaker og 
Nesoddtangen er det registrerte naturverdier som må tas hensyn til og det vil trolig bli krav om å dokumentere at 
naturverdiene ikke vil bli påvirket negativt av nye tiltak. Lokale forhold på anløpsstedene, som for eksempel krevende 
strømforhold i sjøen, kan gi utfordringer ved etablering av flytebrygge. 

I kartleggingen er det gjort en grov, innledende vurdering av mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur på alle 
anløpsstedene. Det er sett på to ulike alternativer; ett alternativ hvor all ladeinfrastruktur er plassert på land og ett 
alternativ der deler av infrastrukturen (likeretter og ladeplugg) er plassert i flytebrygge på sjøen. I alternativet med 
flytebrygge er det lagt opp til at flytebryggen skal fungere for av- og påstigning. Det er derfor vist en brygge som er 12 x 
24 meter (288 m²). I illustrasjonene er det vist nødvendig areal for en transformator-kapasitet på 8 MW. Det vil 
sannsynligvis ikke være behov for ladekapasitet ved alle de kartlagte stedene. En kapasitet på 8 MW vil kunne åpne for 
sambruksløsninger. 
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Alternativene er forutsatt med følgende arealbehov: 

Tabell 4: Estimert arealbehov ved ulike alternativer for plassering av ladeinfrastruktur. 

Alternativ med all ladeinfrastruktur på land Fotavtrykk teknisk bygg på land: 125 m². 
Ladeplugg på kai. 

Alternativ med deler av infrastrukturen (likeretter 

og ladeplugg) i flytebrygge på sjøen 

Fotavtrykk teknisk bygg på land: 70 m². 
Fotavtrykk flytebrygge7F

8 i sjø: 288 m². 

 

 

Figur 7: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land (8 MW) ved anløpsstedet på 
Lysaker. 

 

 
8 Estimert størrelse/fotavtrykk for flytebrygge i sjø er basert på at flytebryggene i tillegg til å inneha ladeinfrastruktur, også 
skal ivareta behov for av- og påstigning for passasjerer og krav til universell utforming. 

 



 

29.06.2021  /  Rapport samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt Side 28 av 56 
 

 
Figur 8: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i sjøen (8 MW) ved 
anløpsstedet på Lysaker. 

 

5.2 Interessenter 

Det er gjennomført en overordnet kartlegging av interessenter ved hvert anløpssted. Aktuelle interessenter på hvert 
anløpssted er identifisert og inndelt i type interessent – myndigheter/offentlige instanser, interesseorganisasjoner og 
andre. Det er deretter gjort en vurdering av de ulike interessentenes interesse for prosjektet og innflytelse på prosjektet, 
som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell, se eksempel på interessentmatrise i Figur 9. 

Det understrekes at illustrasjonene av arealbehov (fotavtrykk) kun er eksempler. Det er ikke tatt stilling til hvor 
det vil være behov for ladeinfrastruktur, eller hvor mye plass det bør settes av til ladeinfrastruktur. 
Gjennomgangen viser at det for plassering av tekniske bygg på 125 m² er utfordrende å finne en plassering nært 
inntil alle anløpsstedene, og som for eksempel ikke innebærer plassering i opparbeidede grønt-/friluftsområder. 
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Figur 9: Eksempel på interessentmatrise - Vollen i Asker kommune. 

Ved alle anløpsstedene er det vurdert at kommunestyret, kommunens plan- og byggesaksavdeling(er), grunneiere og 
eventuelle driftsansvarlige på det aktuelle anløpsstedet, samt direkte berørte naboer, både vil ha stor interesse og være 
direkte berørt / ha stor innflytelse på prosjektet. Disse interessentene vil derfor være sentrale å involvere ved videre 
arbeid med å etablere ladeinfrastruktur på anløpsstedene. 

Det vil også være viktig å involvere Statsforvalteren i Oslo og Viken tidlig med hensyn på bygging i strandsonen, 
naturmiljø og friluftsinteresser på land og i sjø. For kommunene i Viken vil Viken fylkeskommune være en sentral 
interessent, både som regional samferdselsmyndighet og som kulturminnemyndighet på de stedene det er viktige 
kulturminneverdier. På noen av anløpsstedene har Viken fylkeskommune/Viken kollektivterminaler i dag ansvar for drift 
og vedlikehold av selve anløpsstedet. 
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Kystverket og Fiskeridirektoratet har tematisk fagansvar som kan bli berørt av tiltak for etablering av ladeinfrastruktur. 
Disse myndighetene er derfor medtatt som mulige interessenter på alle anløpsstedene. Hvor disse aktørene vil 
engasjere seg vil være avhengig av det konkrete tiltaket og myndighetenes vurdering av forholdene på anløpsstedet (for 
eksempel om eventuelle tiltak kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farled) og om myndigheten ved anløpsstedet er 
lagt til kommunene. 

På alle anløpsstedene vil det være nødvendig å gå i dialog med nettselskapene for tilknytning av ladeinfrastruktur til 
høyspenningsnettet og eventuell utvidelse av nettkapasitet. 

Utover de overnevnte forventes det at øvrige naboer, velforeninger, friluftslivs-, naturvern-, og idrettsorganisasjoner, 
historielag, pendlere/brukere av hurtigbåt, nærliggende småbåtforeninger, eventuelle utbyggingsinteresser og lokal 
presse vil ha interesse for arbeidet med tiltak for ladeinfrastruktur (i noe ulik grad ut fra sitasjonen på de ulike stedene) 
og disse bør holdes orientert/informert. 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved igangsetting av plan- 
og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre en mer detaljert interessentanalyse. 

5.3 Videre prosess for gjennomføring av tiltak 

På alle anløpsstedene vil det være nødvendig med en ordinær byggesaksprosess for å kunne etablere elektrisk 
ladeinfrastruktur. Om det vil være behov for omregulering (reguleringsplanprosess) er avhengig av hvilke føringer og 
planer som gjelder for de aktuelle områdene, samt kommunens faglige, skjønnsmessige vurdering. I dialogmøtene med 
kommunene har det for enkelte av anløpsstedene blitt gitt tilbakemelding fra kommunene om at tiltak for ladeinfrastruktur 
kan behandles som byggesak (med dispensasjon), men kommunene vil ikke gi sin endelige vurdering av behov for 
omregulering før konkrete løsninger framlegges. For å avklare om det er behov for omregulering vil det være nødvendig 
å utarbeide og presentere detaljerte løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur. 

For anløpsstedene der det foregår planarbeid eller er vedtatt plan for flytting av anløpssted vil det i tillegg være 
nødvendig med særskilt koordinering med kommunene om dette.  

 

Når ladestrategi og valg av anløpssteder for lading er besluttet, vil den generelle prosessen for å etablere 
ladeinfrastruktur på de valgte anløpsstedene bestå av følgende hovedsteg: 

• Prosjektere mer detaljert løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur 

• Avklare med kommunen om tiltak for ladeinfrastruktur kan behandles som byggesak med dispensasjon eller om 
det er behov for omregulering 

• Gjennomføring av planprosess (detaljregulering) og/eller byggesaksprosess  

 
Hvor lang tid en slik prosess vil ta er avhengig av om det er behov for omregulering eller om tiltaket kan 
gjennomføres som en byggesak. Minimumstid for formell behandling av en byggesak er 6 uker. Det må forventes 
at en plan- og byggesak for infrastrukturtiltak i tilknytning til en brygge vil ta minimum 1 – 2 år.  
 
Godt samarbeid mellom kommunen og tiltakshaver er en forutsetning for rask gjennomføring. 
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Planprosess 

Figur 10 gir oversikt over planprosessen for en normal detaljregulering. I 
Figur 10 framgår hovedfaser i reguleringsplanprosessen, med de lovpålagte 
frister som gjelder for denne type detaljreguleringer (der forslagsstiller skal 
ivareta offentlige interesser / tiltak basert på offentlig bevilgning eller lån). 
Saksbehandlingstiden for detaljreguleringer vil variere sterkt både innenfor en 
kommune og mellom kommunene, avhengig av blant annet planforslagets 
kompleksitet og kommunens saksbehandlingskapasitet. 

Anløpsstedene ved Lysaker, Fagerstrand og Drøbak ligger innenfor områder 
hvor overordnede planer stiller krav om felles planlegging før detaljregulering 
og gjennomføring av tiltak. Dette innebærer som regel behov for utarbeidelse 
av områderegulering eller annen felles plan som sikrer helhetlig utvikling av 
et område og innebærer en forlenget planprosess. I Drøbak forventes 
forslaget til områdeplan for Gamle Drøbak andregangsbehandlet relativt 
snart. Ved anløpsstedene på Lysaker og Fagerstrand er det igangsatt arbeid 
med felles planlegging, men omfang/avgrensning og framdrift for 
planarbeidene er uavklart. Det bør undersøkes med de aktuelle kommunene 
om det kan være mulighet for å få unntak fra kravet om felles planlegging for 
tiltak som gjelder infrastruktur til lading. 

Byggesaksprosess 

Byggesaksprosessen er til for å ivareta at det som ønskes bygget er tillatt iht. 
planene for området, tekniske krav for området og kontrollere at andre 
relevant lovverk er ivaretatt.  

Før man utfører arbeider som etter Plan- og bygningsloven er 
søknadspliktige må man altså få myndighetenes godkjenning. Den 
byråkratiske saksbehandlingen kalles en byggesak, og forvaltes på 
kommunalt nivå. Det er tiltakshavers ansvar å finne ut om arbeidene er 
søknadspliktige, og det er tiltakshavers ansvar å kontrahere nødvendig 
kompetanse for å sikre at tiltaket blir tilstrekkelig planlagt, kontrollert og 
gjennomført slik at lov og forskrift blir fulgt. Tiltakshaver kan bruke fagfolk til å 
sikre dette. 

 

Figur 10: Reguleringsplanprosessen.  
* Tiden forslagsstiller bruker på å oppdatere planforslaget er ikke inkludert i de 12 eller 
18 ukene. 

 

  

FORBEREDE OPPSTART 
Oppstartsmøte m/ kommunen 

Evt. planforhåndskonferanse 

KUNNGJØRE OG VARSLE OPPSTART 
AV PLANARBEID 
3 ukers høringsfrist 

UTARBEIDE PLANFORSLAG TIL 
OFFENTLIG ETTERSYN 

Dialogmøter med kommunen 

KOMMUNAL BEHANDLING AV 
PLANFORSLAG 

1.gangs politisk behandling 
(ikke Oslo kommune) 

OFFENTLIG ETTERSYN 
6 UKERS HØRINGSFRIST 

BEARBEIDING AV PLANFORSLAG 

Vurdering av bemerkninger og oppdatering 
i samråd med kommunen 

KOMMUNAL BEHANDLING AV 
BEARBEIDET PLANFORSLAG 

Ferdigbehandlet planforslag innen 12/18 
uker fra høringsfrist* 

Politisk vedtak innen 12 uker etter 
ferdigbehandlet planforslag 

POLITISK VEDTAK AV PLAN 

EVT. KLAGEBEHANDLING 

3 ukers klagefrist 
Endelig avgjørelse av statsforvalteren 
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Byggesaksprosessen kan sees på som todelt, prosessen i forkant av bygging og prosessen i etterkant av ferdigstillelse. 
Her er det prosessen i forkant som er mest tidkrevende, og denne prosessen tar som regel minimum 24 uker (6 
måneder) ved kompliserte tiltak. Prosessen kan allikevel ved mindre kompliserte tiltak reduseres til 6 uker (begge disse 
tidsforløpene legger til grunn noen uker arbeid samt full utnyttelse av tidsfristene i kommunen).  

Prosessen i etterkant av ferdigstillelse tar normalt sett ca. 4 uker, inkludert arbeid. Det fordrer igjen at alt er klart, 
inkludert dokumentasjon fra utførende og FDV dokumentasjon. 

En byggesak består av en rekke mindre milepæler som alle må være fullført i forkant av neste, beskrevet i Tabell 5. Ikke 
alle er alltid påkrevet.  

Tabell 5: Milepæler i en byggesak. 

Forhåndskonferanse1 Informasjonsmøte mellom kommunen og tiltakshaver/ansvarligsøker. 

Nabovarsling2 Varslingsprosess for å varsle naboer, gjenboer og relevante andre interessenter. 

Rammesøknad3 Søknad om ramme tillatelse 

Igangsettelsessøknad3 Søknad om tillatelse til å sette i gang arbeid, kan kun søkes etter at rammevedtak/tillatelse er gitt 

Ferdigattest søknad Søknad om ferdigattest, denne lukker saken og tiltaket kan tas i bruk etter vedtaket er gitt. 

1 Ikke obligatorisk. 
2 Kan ved visse situasjoner unntas. 

3 Istedenfor ramme og igangsettelsessøknad kan det ved enklere tiltak søkes om tillatelse til tiltak i form av en såkalt ett-trinns søknad. 

Av tiden beskrevet over er 17 av ukene behandlingstid hos byggesak, og normalt 4 uker til høring hos andre 
myndigheter. Se Figur 11 for mer informasjon rundt kommunal saksbehandlingstid for hver enkelt søknad. I denne 
oversikten er det satt av 3 uker til å utarbeide og sammenfatte alle dokumenter som tilhører søknaden, noe som kan 
være optimistisk før større saker.  
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Figur 11: Prosess for kommunal saksbehandling av byggesaker. 

Når det gjelder byggesak for anløpsstedene for hurtigbåt, så er disse ansett som søknadspliktige. Tiltakene som trolig vil 
måtte søkes om ved de forskjellige plasseringene, dersom aktuelt, er endring/opprusting av kai/brygge, etablering av 
ladeinfrastruktur inkludert ladetårn, nettstasjon med tavlerom, flytebrygge m.m. 

Reguleringsplanen for området kan også sette spesifikke krav, utover standard tekniske krav, til utforming, 
dokumentasjon, forberedende undersøkelser ol. som må skal være utarbeidet eller utført i forkant av byggesaken. Dog 
er det her få reguleringsplaner som åpner opp for å kunne etablere ønsket teknisk infrastruktur ved anløpsstedet uten at 
det må søkes dispensasjon. Dette vil ikke bli en problemstilling dersom man først må regulere. 

En dispensasjonssøknad er en søknad der man ber om å kunne avvike fra de etablerte og vedtatte planene for et 
område, dette krever en begrunnet søknad som behandles av byggesaksmyndighetene i kommunen. Dersom det er 
behov for en dispensasjon, må denne være sendt inn enten i forkant av eller i sammenheng med første søknad i 
byggesaksprosessen (ramme søknad eller ett-trinns søknad). Søknaden må begrunnes, og det som det søkes 
dispensert fra må ikke vesentlig tilsidesettes jf. pbl § 19-2. 

Avklaringer iht. andre lovverk og forskrifter skal være avklart i forkant av enten ramme søknad eller 
igangsettelsessøknad. Eksempler på andre lovverk som er relevant for prosjektet energiloven, naturmangfoldloven, 
veglova, havne- og farvannsloven, forurensningsloven, kulturminneloven, arbeidsmiljøloven m.m.  

Samordnet og samtidig behandling  

Noen myndigheter har lengre behandlingstid enn andre, og noen prosesser, som for eksempel planprosess, tar lengre tid 
enn andre. Flere av disse prosessene er suksessive. Det er viktig å involvere alle parter i en felles prosess, får å unngå 
mangler underveis og sikre at det blir fattet vedtak i riktig rekkefølge. Det er for eksempel viktig å merke seg at det ikke 
er anledning til å gi tillatelse etter havne- og farvannsloven til tiltak som er i strid med en vedtatt arealplan etter plan- og 
bygningsloven. Det vil si at dersom et tiltak krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, må kommunen gi slik 
dispensasjon før saken behandles etter havne- og farvannsloven. 
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Pbl § 12-15 «Dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig kan søknad om byggetillatelse behandles 
felles med privat forslag om reguleringsplan. I slike tilfeller gjelder reglene for reguleringsplaner om varsling, 
uttalelsesfrist, adressat for uttalelsene og saksbehandlingsfrister for begge vedtakene. Avgjørelsen av plansaken og 
byggesaken fattes i egne vedtak.» 

Behandling av plan- og byggesaken i felles prosess forutsetter samtykke både fra kommunen og 
forslagsstiller/tiltakshaver. For å få dette til kreves det god kommunikasjon mellom forslagsstilleren til reguleringsplan, 
reguleringsplan avdelingen i kommunen, byggesaksbehandleren i kommunen og tiltakshaveren. Koordineringen kan 
gjennomføres på et høyere nivå, for eksempel hos lederne til saksbehandlerne, dersom kommunen finner dette 
hensiktsmessig. Forslagsstilleren til reguleringsplan og tiltakshaver bør være samme part, men det er ikke nødvendig. 
Ruter kan for eksempel være forslagsstiller for reguleringsplanen og tiltakshaver for et tiltak, eller Ruter kan være 
forslagsstiller for reguleringsplanen mens en annen aktør er tiltakshaver for tiltaket.  

Kommunen legger ut planforslaget til offentlig ettersyn og sender det på høring etter reglene i plan- og bygningsloven § 
12-10. For å rasjonalisere utsendelsen må kommunen sende varsel til de relevante rettighetshaverne også for 
byggesaken. Uttalelsesfristen for begge saker kan ikke være kortere enn den som gjelder for plansaker, dvs. seks uker 

I en felles prosess vil man kunne gi et byggesaksvedtak samme dag som et reguleringsvedtak, så lenge det er etter at 
en reguleringsplan er vedtatt, eller for eks. vedtak fra andre myndigheter som krever en dispensasjon i forkant.  

Risikoen i dette er ikke nødvendigvis noe større enn å gjennomføre prosessene på «normalt» vis, men hver eventuelle 
feil og mangel vil utsette fremdriften.  

Anbefalinger 

Samtlige av anløpsstedene må gjennomgå en byggesaksprosess. For å oppnå en så effektiv prosess som mulig er 
nøyaktighet i arbeidet et svært viktig kriterium. Det er også veldig viktig å ha en felles forståelse av saken hos byggesak 
og prosjektet. Det anbefales derfor å gjennomføre en forhåndskonferanse så tidlig som mulig i saken for å få belyst 
eventuelle krav og kriterier.  

Videre vil byggesakene være avhengig av uttalelser og tillatelser fra andre myndigheter enn byggesak, og er ikke å anse 
som en enkel sak. To trinns byggesøknads prosess (ramme- og igangsettelsessøknad) er derfor å foretrekke. 

 

 

 

Hvor lang tid det vil ta å gjennomføre en plan- og byggesake er avhengig av om det er behov for omregulering eller 
om tiltaket kan gjennomføres som en byggesak. Minimumstid for formell behandling av en byggesak er 6 uker. Det 
må forventes at en plan- og byggesak for infrastrukturtiltak i tilknytning til en brygge vil ta minimum 1 – 2 år.  
 
Godt samarbeid mellom kommunen og tiltakshaver er en forutsetning for rask gjennomføring. 
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6 Nettkapasitet  

Anløpsstedene som er mest aktuelle for lading av hurtigbåt på dagens hurtigbåtlinjer er Aker Brygge (hvor det per juni 
2021 er satt av 2 MW til lading av hurtigbåt), Nesodden, Lysaker, Slemmestad og Vollen, og Drøbak og Son for 
sommerrutene. Det er i dag begrenset nettkapasitet ved alle anløpsstedene. Tid og kostnader for å øke nettkapasiteten 
varierer. I tillegg påvirker lokale forhold muligheten for å etablere nettstasjoner og annen infrastruktur (se kapittel 5). 
Dette er viktig bakgrunnskunnskap når det skal tas stilling til ladestrategi og settes krav til energibruk for utslippsfritt 
båtmateriell. Hvis det viser seg å være teknoøkonomisk gunstig å lade flere steder, vil det ikke være behov for så stor 
ladekapasitet – sammenliknet med om det kun blir mulig å lade bare ett eller to steder. 

6.1 Dagens kapasitet 

Det er gjennomført en kartlegging av nettkapasitet ved anløpssteder hvor det er aktuelt å etablere ladeinfrastruktur til 
hurtigbåt. Utvidelse av nettkapasitet ved anløpsstedene kan kategoriseres i to nivåer: 
 
1. Utvidelse av kapasitet i nærliggende distribusjonsnett. 
 
2. Utvidelser hvor man må tilbake til en regional transformatorstasjon for å legge til rette for effekt. 
 
Det er etablert ladeinfrastruktur for elektriske båter ved Rådhusbrygge 4. Transformatorene på Rådhusbrygge 4 har i dag 
en total kapasitet på 8 MW, hvorav 4 MW er i bruk til Nesoddfergene og 4 MW er satt av til øybåtene og hurtigbåtene. 
Dersom det ikke etableres større ladekapasitet ved Aker brygge, kan dette begrense muligheten for fleksibel og 
omfattende bruk av utslippsfrie hurtigbåter. For å få større handlingsrom for bruk av elektriske hurtigbåter er 
nettkapasiteten ved andre aktuelle ladesteder kartlagt. 
 
Kartleggingen av nettkapasitet viser at det er begrensinger ved noen anløpssteder i dag – spesielt ved Nesoddtangen, 
Drøbak og Son. Dette kan få konsekvenser for valg av ladestrategi og framtidig ruteplan. Felles for alle anløpsstedene er 
at det må større investeringer til for å legge til rette for høy ladeeffekt, se kolonnene med høyt effektbehov i Tabell 6.  

Tabell 6: Estimater på anleggsbidrag for utvidelse av nettkapasitet ved aktuelle anløpssteder for hurtigbåt. 

Anløpssted Linje 
Nett- 

selskap 
Effektbehov 

(MW) Anleggsbidrag (M NOK) 
     

      Lav Høy Lav effekt Høy effekt 

Lysaker B11 Elvia 2 4 1 - 1,7 5,1 - 9,3 
Nesoddtangen B11 Norgesnett 2 4 2,4 - 3 10,5 - 19,4 
Fagerstrand B21 Norgesnett 2 8 2 - 2,3 22,4 - 49,5 
Slemmestad B20 Norgesnett 2 8 2 - 2,4 12,8 - 23,3 
Drøbak B22 Elvia 0,5 8 0,7 - 1 18,3 - 27,3 
Son B21 Elvia 0,5 8 0,7 - 1 9,9 - 21,2 
Vollen B20/B22 Elvia 2 8 1 - 1,7 9,5 - 16,7 
Fornebu* B22 Elvia 2 2 1,5 NA 
Aker Brygge B20/B21/B22 Elvia 2 6 0,5 25 

 
I tilfeller der det er behov for utvidelse av nettkapasitet fra en regional transformatorstasjon kan det ha mindre 
økonomiske konsekvenser å øke nettkapasiteten utover ladebehov for hurtigbåt, slik at det er tilgjengelig kapasitet til for 
eksempel sambruk for flere formål når man først oppgraderer nettet. Dette kommer av at det er gravearbeider og 
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trekking av kabler som koster mest, mens det å legge til ekstra kapasitet når det først er gravd opp koster mindre. I  
Tabell 6  viser anleggsbidragene beregnet ut fra bransjeverktøy fra Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN). 

6.2 Fremtidig planlegging, utbygging og regulering av 
nettkapasitet 

Tilgjengelig nettkapasitet er en viktig premiss for hvilken ladestrategi som velges ved elektrifisering av hurtigbåtruter – 
nettkapasitet er viktig for valg av hvilke anløpssteder man skal lade ved, ruteprofil og krav til båtmateriell. Det kan bli 
behov for justering av dagens rutetabeller for en teknoøkonomisk gunstig elektrifiseringsprosess. 
 
Elektrifisering av samfunnet går raskt, og det er krevende å ha oversikt over framtidig kapasitetsbehov i nettet. Det er 
behov for å se nærmere på hvordan nettkapasitet bygges ut, hvem som skal finansiere utbygging og smarte løsninger for 
å regulere bruk av nettkapasitet. 
 
Nettselskapene har leveringsplikt8F

9 og et eget ansvar for å følge opp samfunnsutvikling og koordinere kapasitet i 
regionalnettet innenfor sine områder. Noen nettselskap kontakter kommunene ved planlegging av nettkapasitet på 
regionalnivå, og noen kommuner kontakter nettselskapene når de utarbeider kommuneplaner. Men det mangler faste 
rutiner for samhandling på tvers av ansvarsområder. 
 
I arbeidet med samarbeidsmodellen har prosjektet stilt spørsmål om kommunene har oversikt over framtidig energibehov 
i kommunene. En rekke kommuner arbeider aktivt med å redusere energibehov og klimautslipp, men de har begrenset 
oversikt over fremtidig energibehov. Kommuner og nettselskap kan med fordel samarbeide tettere for å sikre fremtidig 
energibehov, for eksempel i forbindelse med rullering av kommuneplaner eller ved utarbeiding av temaplaner. 
 
Anleggsbidrag er ment å bidra til effektiv utnyttelse av 
kraftnettet og å dekke kostnadene ved nye 
nettinvesteringer når kunder tilknyttes nettet, får økt 
nettkapasitet eller får bedret kvalitet/leveringssikkerhet. 
Tabell 6 viser estimater for anleggsbidrag ved behov 
for å øke effekten ved anløpssteder. Ruter kan få 
tilbake kostnader tilknyttet anleggsbidrag senere – 
definert av Tiårsregelen, om ikke opprinnelig kapasitet 
beslaglegges av ladebehov til lading av hurtigbåt. 
 
Det finnes ulike måter å regulere bruken av tilgjengelig effekt i det regionale nettet, som for eksempel utkoblbar tariff. I 
april 2021 ble det i tillegg gjort en endring i §3-1 NEM-forskriften9F

10. Denne endringen åpner for at et nettselskap og en 
uttakskunde kan inngå avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller begrensning i forbruket. Det er behov for 
forutsigbar nettkapasitet for lading av hurtigbåter, men avtaler om fleksibelt forbruk av ladestrøm kan kanskje være en 
mulig løsning for å sikre effekt til lading av sommerruter eller lading utenom rushtiden. 
 
 

 
9 Norsk lovdata, Energiloven §3-3 
10 Norsk lovdata, Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) 

Tiårsregelen defineres i Kontrollforskriften og sier at 
nettselskap skal kreve inn og omfordele anleggsbidrag 
fra kunder som tilknyttes kraftnettet, eller får økt 
nettkapasitet som allerede er finansiert av 
anleggsbidrag. Plikten gjelder i 10 år fra tidspunktet 
første kunde utløste opprinnelig investering. 
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7 Ansvarsmodeller for ladeinfrastruktur 

Som nevnt innledningsvis har Ruter først og fremst ansvar for å utvikle og bestille mobilitetstilbudet i Oslo og deler av 
Viken, men ved innføring av ny teknologi kan det være aktuelt for Ruter eller Viken å ta noe av ansvaret for å få på plass 
nødvendig ladeinfrastruktur.  

Nettselskapene har ansvar for å sikre nettilgang til anløpsstedene etter bestilling fra Ruter, men kostnadene til 
anleggsbidrag kan bli store for den som utløser et behov for større nettkapasitet til et område. Ved etablering av 
ladeinfrastruktur bør det vurderes om det skal etableres ladeinfrastruktur som driftes utover kontraktsvarighet for 
hurtigbåttilbudet, og som også kan betjene andre brukere. I arbeidet med samarbeidsmodellen har Ruter blitt kjent med 
en ny selskapsform, aggregatorer som f.eks. Plug Port og Vattenfall, som kan installere nødvendig ladeinfrastruktur. 
Dersom en aggregator kan ta ansvar for å etablere ladeinfrastrukturen, kan operatør konsentrere sitt ansvar om selve 
båttilbudet (fartøy, mannskap og ruteopplegg). 

Dagens eierforhold/ansvarsdeling mellom båtoperatør og netteier tilsvarer øverste nivå i Figur 12, og aktuelle modell for 
anbudsprosessene etter disse eierforholdene tilsvarer modell 3 presentert i Figur 13. Ruter har brukt modell 3 i de første 
anbudene med elektrifisering av transporttilbud (elektriske busser, Nesoddfergen og Øybåtene). Prosessen for å etablere 
ladeinfrastruktur i henhold til modell 3 er beskrevet i Figur 14. Figur 13 og Figur 14 er hentet fra rapport utarbeidet av 
Energi Norge10F

11. 

 

Figur 12: Aktuelle ansvarsforhold mellom båtoperatør, netteier og mulig fremtidig ladeoperatør. 

 
11 Beste praksis nettilknytning av busser, ferger og hurtigbåter. Energi Norge. 
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I henhold til modell tre i Figur 13 er båtoperatøren ansvarlig for innkjøp og drift av både båter og ladeinfrastruktur, 
inkludert en eventuell flytebrygge (docking). Ruter har ansvar for å dekke anleggsbidraget fra netteier, mens operatør må 
dekke anleggsbidrag som går utover opprinnelig nettkapasitet som er estimert i forberedelsen av anbudet. 

 

Figur 13: Oversikt over ulike modeller for å håndtere nettilknytning i anbudskonkurranser (Energi Norge). 

Modell 2 i Figur 13 illustrerer trappetrinnsmodell for dekning av anleggsbidraget. Dersom operatør har behov for høy 
nettkapasitet vil dette slå ut i kostnadsoverslaget for tilbudet. Dette kan bidra til at operatør vurderer tiltak som kan gi 
redusert behov for nettkapasitet. Modellen kan bidra både til konkurranse mellom tilbyderne i anbudskonkurransen og til 
bærekraftig utnyttelse av nettkapasitet.  

En utfordring er at anleggsbidrag er forbundet med stor usikkerhet og nettselskapene har problemer med å beregne 
dette uten en konkret bestilling med en kort tidshorisont for etablering av ladeinfrastrukturen. Det kan derfor være 
vanskelig for Ruter å anslå kostnaden for hvert trappetrinn. Fergefylkene på Vestlandet og i Nord Norge har brukt modell 
2 i arbeidet med elektrifisering av fergene. 
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Figur 14: Aktuell anbudsprosess når oppdragsgiver har ansvar for nettilknytning (Energi Norge). Oppdragsgiver bør vurdere om det kan 
være aktuelt med en todelt anbudsprosess (én for ladeinfrastruktur og én for båt-tilbud) for å spare både tid og penger.  

Nederst i Figur 12 er det presentert et eksempel hvor en ladeoperatør eier nettstasjon og ladeinfrastruktur. I forberedelse 
av anbud må det tas stilling til om en ønsker en modell der en ladeoperatør leverer tilbud på ladeinfrastrukturen som 
underleverandør sammen med båtoperatør, eller om innkjøpet skal deles i to kontrakter – én for ladeinfrastrukturen som 
gjerne kan ha en annen tidshorisont en drift av båttilbudet og en annen kontrakt for båttilbudet.Dette bør vurderes for 
hvert aktuelle ladested. Bruk av en ladeoperatør kan være tidsbesparende, til tross for at innkjøpet deles i to kontrakter, 
siden ladeoperatøren har etablering av ladeløsninger som sin  spesialkompetanse og markedsområde. Dette er særlig 
aktuelt i områder der det kan være vanskelig for Ruter som oppdragsgiver å vurdere kompleksiteten og smarte løsninger 
for å sikre nettkapasitet og innpasse ladeinfrastruktur. I tillegg kan en ladeoperatør legge til rette for at flere enn 
Ruter/operatør kan bruke både nettkapasitet og ladeinfrastruktur. Dette kan redusere kostnadene for lading av hurtigbåt. 

Ruter/offentlig myndighet må med dagens støtteordninger eie ladeinfrastrukturen for å motta eventuell støtte til 
investering fra Enova, men eierskapet kan overføres til ladeoperatør etter utbetalingen finner sted. 

En alternativ anbudsprosess for tilrettelegging av ytterligere teknologiutvikling er at tilbyderne (operatørene) priser et 
hovedtilbud som omfavner nullutslippsteknologi, en opsjon for en kortere driftsperiode og bruk av en hybrid løsning med 
bruk av batterielektrisk og f.eks. fossil MGO som fremdriftssystem for å redusere kostnad for elektrifisering. Etter 2024 
kan løsninger med hydrogen som energibærer eller batteribytte være mer kostnadseffektivt og bærekraftig enn dagens 
løsninger med batterielektrisk drift. 

For å legge til rette for gode fleksible løsninger kan det benyttes høyspent grensesnitt mot netteier – altså at 
båtoperatøren, eller ladeoperatøren tar ansvar for nedtransformering av spenning fra høyspenning til lavspenning. For 
dette trengs anleggskonsesjon som innvilges igjennom søknad med godkjennelse fra Reguleringsmyndigheten for energi 
(NVE). Det er krav som må oppfylles for innvilget anleggskonsesjon, som f.eks. at eier av ladeinfrastruktur selv må 
inneha høyspent driftsleder (evt. leie dette fra annen virksomhet), samt at det må fremlegges en god teknisk begrunnelse 
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for dette. En god teknisk begrunnelse kan være å unngå unødvendige taps-ledd ved omforming av spenning – noe som 
diskuteres nærmere i neste kapittel. 

En annen viktig faktor som bør vurderes i forberedelse av anbud er om det uavhengig av kontraktsmodeller bør settes 
krav til standardiserte ladeløsninger i Oslofjorden. Uansett om det blir én ladeoperatør i Oslofjorden, ulike ladeoperatører 
ved anløpsstedene, eller ingen ladeoperatører – vil mangel på standardiserte ladeløsninger redusere mulighetene for 
sambruk av ladeinfrastruktur. Standardisering og ladeinfrastrukturens egnethet for sambruk diskuteres nærmere i neste 
kapittel. 
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8 Sambruksmodeller for ladeinfrastruktur 

Behov for elektrisk energi (strøm) vil øke drastisk mot EUs mål om et klimanøytralt EU. I dag utgjør den elektriske 
andelen av det totale energiforbruket i verden ca. 23%, og andelen er forventet å øke til ca. 30% innen 2030 og videre 
mot 50% innen 205011F

12. Til sammenlikning har andelen elektrisitet kun økt med 5% de siste 30 årene. Det forventes altså 
en ti ganger så intens økning de kommende 30 årene, sammenliknet med de siste 30 årene. Dette har vi allerede 
opplevd i Norge, hvor Statnett har registrert flere forbrukstopper for strøm i Norge innenfor kort tid i år (2021) 12F

13. Siste 
registrerte forbrukstopp var den 4. februar, hvor forbruket nådde sitt maksimale på 25 146 MWh – tilsvarende ca. 24 
millioner vanlige panelovner. 

Sommeren 2020 presenterte EU en ny strategi for omstrukturering av 
dagens energisystem, kalt "EU Energy System Integration Strategy"13F

14. 
Strategien er en del av EUs handlingsplan utarbeidet igjennom The 
European Green Deal. De tre hovedmålene for strategien er å oppnå 

• Et mer effektivt og sirkulært energisystem, hvor energitap 
fanges og utnyttes. 

• Et mer klimavennlig kraftsystem med mer direkte 
elektrifisering av sluttbruker sektorer som industri, 
oppvarming av boliger og transport. 

• Et renere drivstoffsystem, for sektorer som er vanskelig å 
elektrifisere som tungindustri og transport. 

Overblikk av strategien er presentert i Figur 15. For å videreutvikle dagens energisystem til å bli et fundament for økt 
elektrifisering på den ene siden, og mer fornybar kraftproduksjon (gjerne ikke-regulerbar i form av sol- og vindkraft) på 
den andre siden, vil det være viktig med gode tekniske løsninger og sambruksmodeller som legger til rette for den 
fleksibiliteten som er nødvendig i kraftsystemet for en bærekraftig utvikling.  

 
12 LTS, figure 20, looking at the 1.5LIFE and 1.5TECH scenarios for 2050. 
13 Nok en ny forbruksrekord i Norge. Hentet fra Statnetts nettsider den 17. mai, 2021. 
14 EU Energy System Integration Strategy. Utgitt 8 juli 2020. 

The European Green Deal hovedformål 
er å transformere EUs økonomi til et 
fundament for en bærekraftig fremtid. I 
tillegg har EU klare mål om å blant 
annet 

• Være klimanøytralt innen 2050 

• Høye klimaambisjoner for 2030 

• 40% kutt i klimagassutslipp 

• 32% andel fornybar energi 

• 32,5% bedre energieffektivitet 

• Gjennomføre store investeringer 

https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2021/nok-en-ny-forbruksrekord-i-norge/
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Figur 15: Utdrag fra EUs strategi for energisystemintegrasjon. Overordnet mål for strategien er å omstrukturere dagens energisystem 
slik at de kan fungere som fundamentet for et klimanøytralt EU innen 2050. 

For å utvikle kraftnettet og legge til rette for det økende fleksibilitetsbehovet, arbeider Statnett med å utvikle 
markedsbaserte ordninger. Ved å flytte forbruket til timer på døgnet hvor etterspørselen er lavere, reduseres 
forbrukstoppene. Dette vil gjelde både industri og større forbrukere av strøm, som f.eks. elektriske hurtigbåter.  

Overordnet formål med å studere aktuelle sambruksmodeller i dette 
prosjektet er å finne mer bærekraftige driftsmodeller for 
ladeinfrastruktur, uten at dette er avgjørende i seg selv for å få 
etablert ladeinfrastruktur. I Figur 16 er det presentert en 
prinsippskisse for energibehov for transport (øverste og nederste 
firkant) og energiressurser (venstre og høyre firkant), med en 
koordinerende aktør i midten – som refereres til som "ladeoperatør" 
i prosjektet. Ladeoperatørens rolle vil være å kartlegge 

energibehovet for alle aktørene, uavhengig av energibærer (elektrisitet, eller hydrogen). Videre vil operatøren ha ansvar 
for å legge til rette for ladeinfrastruktur med tilstrekkelig kapasitet for å imøtekomme alle behovene, uten å bygge ut 
unødvendig stor kapasitet – da de legger til rette for sambruk mellom alle aktører og god systemeffektivitet. For å øke 
andelen fornybar energi til kollektivtransport vil det også være gunstig at ladeoperatører utnytter lokale energiressurser 
som f.eks. solenergi. 

Begrepet bærekraftig driftsmodell er en 
ønsket tilstand hvor det legges til rette for 
god samfunns- og sirkulærøkonomi, god 
utnyttelse av fornybar energi og god 
systemvirkningsgrad (færrest mulige 
omformings-/tapsledd). 
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Figur 16: Prinsippskisse av sambruksaktør. Hvis en ladeoperatør drifter ladeinfrastrukturen ved et anløpssted, vil driftskostnadene 
samlet sett kunne reduseres som følge av at flere benytter samme infrastruktur enn ved separate anlegg. Pilene i figuren indikerer 
aktuell energiflyt, men kan inkludere flere energibærere enn elektrisitet som for eksempel hydrogen, ammoniakk eller karbonnøytrale 
drivstoff som biodiesel. 

Ved at ladeoperatører sørger for ladeinfrastruktur ved anløpsstedene i Oslofjorden kan det etableres en energihub ved 
kaiområdene, og det kan legges til rette for et bærekraftig ladetilbud – både på land og til vanns. Fordelene som har 
utpekt seg er (forklares nærmere senere i de neste delkapitlene): 

• Lavere nettleie- og kraftkostnader pga. høyspent tariff og bedre koordinering av strømbehov 14F

15. 
• Ladeinfrastruktur med lavere systemtap som følge av færrest mulige omformerledd. 
• Sirkulærøkonomi gjennom sambruk, hvor flere aktører bidrar til nedbetaling over den faktiske levetiden til 

infrastrukturen. Da unngår en at operatøren må nedskrive kostnader til infrastruktur i kontraktsperioden, som i dag. 

8.1 Ulike grader av sambruk 

For bærekraftig etablering og drift av ladeinfrastruktur er det ønskelig at infrastrukturen utnyttes over hele levetiden, som 
ofte er lengre enn kontraktsperiodene for drift av kollektivtilbudet. I dette prosjektet har det vært ønskelig å studere 
modeller hvor andre aktører etablerer og drifter ladeinfrastruktur i stedet for operatørene, slik at investering i 
infrastrukturen nedskrives over levetiden i stedet for kontraktsperioden. Slike modeller kan bidra til mer bærekraftige 
investeringer som følge av god sirkulærøkonomi – hvor flere aktører i så stor grad som mulig benytter samme 
infrastruktur for lading.  

Denne rapporten skiller på forskjellig grad av sambruk av ladeinfrastruktur, definert i Figur 17. Øverste nivå er 
"ladeoperatører" som etablerer og drifter infrastrukturen og legger til rette for sambruk fra etableringstidspunktet. 

 
15 Det er antatt at ladeoperatører må eie høyspent anlegg selv, og dermed inneha konsesjon for å ha nok fleksibilitet og 
sikre gode tekniske løsninger. Høyspent strømtariff er markant lavere enn tilsvarende tariff for lavspent hos flere av 
nettleverandørene, og en ladeoperatør kan også melde inn forventet strømforbruk til kraftselskap for å oppnå en lavere 
fast strømpris (kan være lavere en spotpris). 
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Etablerings- og driftsansvarlig kan på mange måter også betraktes som en ladeoperatør, bare at de ikke selger 
restkapasitet til andre, men legger til rette for at ladeinfrastrukturen nedbetales over den faktiske levetiden, i stedet for i 
kontraktsperioden. Flere aktører kan betraktes både som ladeoperatør, og etablerings og driftsansvarlig, men en viktig 
barriere for å legge til rette for én og samme ladeinfrastruktur for flere brukere er etterspørselen ved hvert anløpssted. 
Nederste nivå er leverandører som har forretningsmodeller som legger til rette for leasing av utstyr, som kan være 
fordelaktig for å få nedbetalt infrastrukturen over levetiden, og for å legge til rette for gjenbruk og unngå store 
investeringer. 

 

 

Figur 17: Forretningsmodeller som legger til rette for sambruk av ladeinfrastruktur. Målet med overnevnte modeller er at 
ladeinfrastrukturen nedbetales over installasjonens levetid (30 år eller mer), og ikke nødvendigvis kontraktsperiode (5 år eller mer). 

 
I Figur 18 er det presentert hvordan ulike deler av ladeinfrastrukturen har ulik egnethet for sambruk – altså hvordan 
dagens tekniske løsninger er egnet for sambruk. Det er gjennomgående at jo lengre opp i det elektriske anlegget man 
går, jo lettere er det å få til sambruk av systemkomponenter. Videre er høyspent grensesnitt mot netteier grunnleggende 
for høyt sambruksnivå. Dette gir muligheter for at f.eks. en ladeoperatør kan ha flere transformatorer i parallell, og 
dermed kan levere mer effekt til fartøy enn standard maksimal transformatorstørrelse på 2-2,5 MW15F

16. Fordelen med flere 
transformatorer i parallell er at man kan fordele ladestrøm mer dynamisk mellom fartøy (forklares nærmere i neste 
delkapittel om aktuelle sambruksmodeller). Men det viktigste med høyspent grensesnitt er at det kan etableres 
transformatorstasjon som tilpasses lavere spenning på best mulig måte, og dermed minimere tapsledd som følge av 
omforming av strøm. Eksempler på tapsledd i Figur 18 er transformatorstasjon (mellom høy- og lavspentnett) og 
likeretter. Det er for eksempel etablert flere transformatorer i serie for Nesoddenfergen. Én som transformerer fra 22 kV 
til 690 V, og en ytterligere transformator som transformerer ned fra 690 V til 600 V. Dette kommer av at ved lavspent 
strømabonnement (standard) er netteiere kun pliktig å levere standard spenningsnivå (f.eks. 690 V og 400 V).  

 
16 Den 19.04.21 er det mottatt informasjon fra en nettleverandør om at standard transformatorstørrelse er 2,5 MW, og at 
det ikke er tillatt å koble transformatorer på sekundærside i parallell ved et lavspent grensesnitt (hvor netteier eier 
transformatorstasjon), men et alternativ er at kunden selv anskaffer anleggskonsesjon og drifter eget høyspentanlegg. 

›En aktør som etablerer og drifter ladeinfrastruktur.
›Legger til rette for lavere driftskostnader med blant annet 

høyspent grensesnitt.
›Selger ladekapasitet til mer enn én aktør for sambruk.

Lade-
operatører

›Tilsvarende som over, men legger ikke 
nødvendigvis til rette for sambruk.Etablerings- og driftansvarlig

›Aktører som har forretnings-modeller for 
leasing av utstyr.Leasing av ladeutstyr og elektriske anlegg
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Figur 18: Egnethet for sambruk av ulike komponenter i ladeinfrastruktur er høyere jo lengre "opp" man går i det elektriske anlegget som 
utgjør ladeinfrastrukturen for hurtigbåter. 

Som presentert i kapittel 4 Ladeinfrastruktur, er det meste av teknisk utstyr for omforming av vekselstrøm (i strømnettet) 
til likestrøm (som kan lade batteri om bord) og annet elektroteknisk utstyr for lading av hurtigbåter tiltenkt lavspente 
elektroinstallasjoner (under 1000 volt vekselspenning). Lavspente elektroinstallasjoner kan i stor grad sambrukes. For å 
vite hvor mye strøm kundene til enhver tid bruker, for avregning og betaling, bør sambruksaktøren ha strømmålere ved 
noen punkt i det elektriske anlegget.  

Utstyret ved og etter likeretter (inkludert ladeplugg/ladekontakt) er i liten grad standardisert slik at alle fartøy kan benytte 
samme plugg og likeretter for lading. Som eksempel har Ruter hatt dialog med tre selskap som leverer automatiserte 
ladeplugger for hurtigbåt, og hver av dem leverer sin egen unike løsning. Videre benytter dagens Nesoddenbåter en 
annen ladekontakt enn Øybåtene som starter opp sin kontrakt på sensommeren i år (2021). Ruter bør vurdere om de 
skal kravsette og bidra til standardisering av ladeløsninger i Oslofjorden, slik at det ikke inføres en tredje unik ladeløsning 
ved innføring av utslippsfrie hurtigbåter. Dette må vurderes opp mot at for tidlig standardisering kan føre til mindre 
innovasjon av løsninger i et nytt marked. 

8.2 Aktuelle sambruksmodeller 

Sambruksmodeller kan både redusere investerings- og driftskostnader sammenliknet med typiske dagens driftsmodeller. 
I tillegg til at ladeoperatør kan legge til rette for at flere aktører betaler ned ladeinfrastrukturkostnadene, vil høyspent 
grensesnitt ved anleggskonsesjon legge til rette for lavere driftskostnader og de mest fleksible løsningene. Høyspent 
grensesnitt vil i seg selv gi lavere effekttariffer. Effekttariffene varierer mellom nettselskap. 

For kunder med større tilknytningskapasitet enn 125 A, som for eksempel båtoperatører, opererer netteiere som 
Norgesnett og Elvia med effekttariffer. Tabell 7 viser dagens effekttariff for lav- og høyspent grensesnitt fra Elvia. Hvis 
ladeeffekten er stor vil det være gunstig å sikre jevnt forbruk gjennom for eksempel sambruk (legge til rette for god 
brukstid av ladeinfrastruktur) eller batterisystem på land for effektutjevning, for å sikre at man ikke må betale mye i 
nettleie per måned som følge av at få høye effekttopper drar opp de månedlige kostnadene.  



 

29.06.2021  /  Rapport samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt Side 49 av 56 
 

Tabell 7: Eksempel energi- og effektledd tilknyttet effektbasert nettleie fra Elvia16F

17. 

Strømabonnement Lavspent Høyspent Enhet 

Energiledd sommer 3,9 1,8 øre/kWh 

Energiledd vinter 7 3,5 øre/kWh 

Fastledd 340 900 kr/mnd. 

Effektledd vinter (jan., feb. og des.) 120 96 kr/kW/mnd. 

Effektledd høst/vår (mars og nov.) 67 42 kr/kW/mnd. 

Effektledd sommer (apr. til okt.) 22 16 kr/kW/mnd. 

Dagens normalsituasjon for ladeinfrastruktur er presentert til venstre i Figur 19 (Dagens situasjon), og kan anses som 
"nullalternativet" når det gjelder sambruksmodeller for ladeinfrastruktur – en grunnmodell som ikke legger til rette for 
sambruk. Figuren er ment som en prinsippskisse, og viser et eksempel hvor fire forskjellige kunder som har behov for 
ladeinfrastruktur i nærhet av hverandre, alle har et eget lavspent grensesnitt mot netteier. 

Figur 19 viser typisk driftssituasjon for ladeinfrastruktur i dag (se Dagens situasjon) og fremtidig Ønsket situasjon. Til 
venstre under Dagens situasjon har hver kunde etablert standard lavspente tilknytningspunkt, med for eksempel 690 V 
(IT), som er et standard spenningsnivå tidligere benyttet for lading av båttransport (for eksempel Nesodden fergene). 
Flere tilknytningspunkt kan forsynes med strøm fra samme transformator, men flere transformatorer i parallell er ikke 
tillatt uten anleggskonsesjon (som nevnt tidligere). I dette eksempelet kan man se på forbrukene (fra bunn) som dagens 
Nesoddenferger, kommende nye Øybåter og hurtigbåt som har separate transformatorer og fordelingstavler. Videre kan 
de to øverste være båtforeninger som tilbyr lading av elbåter og leverandør av elbillading, som her har felles nettstasjon, 
men separat fordelingstavle. Etter dagens praksis vil hver aktør måtte ha eget lavspent tilknytningspunkt, eget 
strømabonnement og etablere egen ladeinfrastruktur. 

 
17 Hentet fra Elvias nettsider den 12.05.2021.  

https://www.elvia.no/nettleie/alt-om-nettleie/nettleiepriser-og-effekttariff-for-bedrifter-i-oslo-og-viken
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Figur 19: Skjematisk fremstilling av uønsket og ønsket fremtidig situasjon, hvor planlegging og drift av ladeinfrastruktur utføres av en felles ladeoperatør som legger til rette for sambruk og nok strøm til hver 
kunde/operatør.
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Under Ønsket situasjon er det presentert hvordan en foretrukket fremtidig situasjon for ladeinfrastruktur ved et 
anløpssted kan se ut. Til forskjell fra Dagens situasjon er det kommet et nytt grensesnitt mellom netteier og 
operatør/kunde – en ladeoperatør som legger til rette for økt sambruk av ladeinfrastruktur, bedre systemvirkningsgrad og 
lavere driftskostnader. Dette gjøres ved at ladeoperatør har konsesjon for drift av eget høyspentnett, som legger til rette 
for lavere nettleie og mer fleksible ladeløsninger. Ladeoperatøren har mulighet til å legge til rette for systemkonfigurasjon 
som gir størst mulig fleksibilitet og minst mulig systemtap, som for eksempel flere transformatorstasjoner i parallell og 
effektutjevning med batteri. I situasjoner der flere av de tre fartøyene (nederst til venstre) må lade samtidig, kan batteri 
sikre sambruk av ladeinfrastruktur, og bidra til effektutjevning og lavere driftskostnader fra effekttariffen til nettselskap. 

Ved at en ladeoperatør drifter ladeinfrastrukturen, så kan denne nedbetales over levetiden for infrastrukturen i stedet for 
at den skal nedbetales over en kontraktsperiode som er mye kortere. Til slutt er det viktig å nevne at en ladeoperatør kan 
legge til rette for standardiserte tekniske løsninger som ladeplugg, som i seg selv er en utfordring for å legge til rette for 
sambruk. Standardisering av elektroteknisk ladeinfrastruktur for hurtigbåter er en pågående prosess som gjøres 
internasjonalt igjennom blant annet IEC, men også nasjonalt igjennom NEK og landstrømsforum. 

Sambruksmodeller kan også øke kostnadene ved at det tilføres et nytt ledd som også skal tjene penger. Ruter har 
gjennom kontakt med markedet foreløpig ikke fått informasjon om økonomiske besparelser på kort sikt ved bruk av 
sambruksmodeller, men om man har lengre tidshorisont eller vektlegger bærekraft/sirkularitet høyere enn i dag sambruk 
gi samfunnsmessig nytte. 

 

 



 

 

     
SAMARBEIDSMODELL HURTIGBÅT: KARTLEGGING AV PLANSITUASJON OG EIENDOMSFORHOLD  1  

https://ruter1.sharepoint.com/sites/Samarbeidsmodell-hurtigbtinfrastruktur/Shared Documents/General/08 - Sluttrapport/Samarbeidsmodell hovedrapport  (uten vedlegg).docx  

 

©Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord 



 

 

     
SAMARBEIDSMODELL HURTIGBÅT: KARTLEGGING AV PLANSITUASJON OG EIENDOMSFORHOLD  2  

https://ruter1.sharepoint.com/sites/Samarbeidsmodell-hurtigbtinfrastruktur/Shared Documents/General/08 - Sluttrapport/Samarbeidsmodell hovedrapport  (uten vedlegg).docx  

9 Erfaring og læring fra arbeidet med 
samarbeidsmodell 

Målet for arbeidet har vært å 

• beskrive muligheter og begrensninger for etablering av nødvendig infrastruktur ved 
utvalgte anløpssteder. 

• beskrive relevante interessenter, ansvarsområder, prosesser, tidslinjer og mulige 
samarbeidsmodeller for å etablere infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter. 

 
I tillegg er det i arbeidet med prosjektet lagt vekt på å identifisere modeller som kan redusere 
kostnader til infrastruktur ved hjelp av deling eller sambruk. 

Arbeidet med samarbeidsmodellen startet opp sommeren 2020. Prosjektet har fungert som en 
plattform for Ruters arbeid med utslippsfri hurtigbåt og vært viktig for intern og ekstern samhandling 
om ladeløsninger og infrastruktur for hurtigbåt.  

Prosjektet har etablert kontakt med interessenter og aktører, indentifisert mulige 
samarbeidspartnere og drøftet mulige samarbeidsmodeller. En utfordring i arbeidet har vært at det i 
denne fasen av prosjektet er mange ukjente siden arbeidet er startet opp før det er tatt stilling til for 
eksempel båtmateriell, ladebehov og ladestrategi. I kommunikasjon med kommunene har dette 
blant annet ført til at det per i dag ikke er mulig å skissere konkrete planprosesser og tidslinjer, men 
arbeidet har gitt en god oversikt over handlingsrom og hvilke prosesser som er aktuelle dersom det 
skal etableres ladeinfrastruktur eller gjennomføres andre tiltak ved bryggene. Dette er 
bakgrunnsinformasjon som bør vektlegges både i krav til fartøy, valg av ladekonsept og vurdering 
av om det kan velges konsepter som krever større ombygging av dagens brygger.  

Tiden fram til juli 2024 er knapp dersom det er behov å omregulere arealer til brygger og 
ladeinfrastruktur.  

Det er utarbeidet en innsynsløsning i ArcGIS Online Innsynsløsning - Hurtigbåtkartlegging som kan 
brukes i det videre planarbeidet for ladeinfrastruktur og tiltak ved bryggene. I tillegg har Ruter fått 
oversikt over kontaktpersoner i kommunene som kan bidra til god kommunikasjon og at plan- og 
byggesaker blir sendt til riktige saksbehandlere så fort som mulig.  

Noen aktører er utålmodige etter å inngå avtaler med Ruter eller Viken fylkeskommune, slik at de 
kan starte opp arbeidet for å gjennomføre sine oppgaver for å sikre at det kan tas i bruk utslippsfrie 
båter i 2024. Det er krevende å gjennomføre innkjøp av nytt tilbud i en tid med rask 
teknologiutvikling. Prosjektet har bidratt til å etablere felles forventninger til nytt båtanbud og evt. 
hindringer for å få på plass utslippsfritt båttilbud i 2024.  

Ruter bør som kontraktsansvarlig sikre bruksrett og avklare tilstand og evt. behov for tiltak for å 
sikre universell utforming og andre tilgjengelighet- og sikkerhetstiltak ved bryggene. Avtalene må 
være tydelige på hvilket ansvar bryggeeier, operatør, Ruter, Viken/VKT skal ha for drift og 
vedlikehold av bryggene.  

Bærekraftig bevegelsesfrihet er et viktig strategisk mål for Ruter. Bærekraftig bevegelsesfrihet 
handler om å tilrettelegge for et godt liv, sosial rettferdighet og en god by- og regionsutvikling 

https://cowi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fc246c9f9e5f405c844e7e619dc6d082
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innenfor jordens tålegrenser17F

18. I arbeidet med hurtigbåt betyr dette blant annet at det må 
tilrettelegges for god tilgjengelighet til hurtigbåtene. Arbeidet med samarbeidsmodellen har hatt 
fokus på grunnrutetilbudet med hurtigbåt, B11 Nesoddtangen - Lysaker og B20 Slemmestad – Aker 
Brygge. I videre arbeid med hurtigbåt må det avklares hvordan dette overordnede målet best kan 
ivaretas også for fritidstilbudet med båt. 

Bryggeeierne har ulik evne både til å finansiere og å gjennomføre eventuelle ombygginger, drift og 
vedlikehold av brygger. Kostnader til tiltak kan finansieres av Ruter gjennom avgift forankret i avtale 
mellom bryggeeier og Ruter, eller ved hjelp av direkte tilskudd. 

Ruter kan ved innkjøp av ny transporttjeneste velge å stille krav om at fartøy skal tilpasses en 
bestemt bryggestandard. Ruter kan også stille krav til brygger, for at båter i Ruters tjeneste skal 
kunne anløpe bryggene. Alternativt kan Ruter i sine avtaler med bryggeeiere sikre at operatøren 
kan samarbeide med bryggeeier om ombygging, tilpassing, tilrettelegging for universell utforming 
og etablering av infrastruktur. Videre bør Ruter som kontraktsansvarlig sikre bruksrett og avklare 
tilstand og evt. behov for tiltak for å sikre universell utforming og andre tilgjengelighet- og 
sikkerhetstiltak ved bryggene. Avtalene må være tydelige på hvilket ansvar bryggeeier, operatør, 
Ruter, Viken/VKT skal ha for drift og vedlikehold av bryggene. 

Den teknologiske utviklingen går raskt. Erfaring fra elektrifisering av fergetransporten viser at 
offentlig innkjøp kan brukes til å stille krav som gir innovasjon og teknologiskifte. Elektrifisering av 
båttilbud og etablering av ladeinfrastruktur vil føre til større binding mellom materiell og infrastruktur 
enn ved bruk av dagens konvensjonelle båter. Det bør vurderes om båter og ladeinfrastruktur i 
større grad skal vurderes som infrastruktur på lik linje med tog, hvor Ruter legger til rette for at en 
annen aktør enn operatør kan eie infrastruktur, - og operatørene betaler for bruk av infrastruktur – 
f.eks. igjennom presenterte sambruksmodeller.  

Ved innføring av utslippsfritt materiell i Oslofjorden bør det legges vekt på standardisering av 
løsninger, slik at materiell kan brukes på flere ruter. På grunn av teknologiskiftet kan det bli 
nødvendig at Ruter og eventuelt kommuner eller Viken tar større ansvar for etablering av 
infrastruktur enn ved tidligere anskaffelser av transporttilbud. 

Gjennom teknologiutvikling av nullutslippsløsninger kan det forventes at driftskostnader tilknyttet 
batterielektrisk hurtigbåt er lavere sammenlignet med for eksempel bruk av diesel og biodiesel. For 
å redusere kostnadene til infrastruktur kan det være gunstig å overlate etablering og drift til 
eksempelvis en ladeoperatør som kan legge til rette for god systemvirkningsgrad ved å redusere 
antall omformerledd av strøm og fleksible løsninger gjennom en anleggskonsesjon. Videre vil en 
ladeoperatør kunne tjene inn kostnader for infrastruktur igjennom hele levetiden av infrastrukturen, 
hvor det også kan legges til rette for at flere kan benytte denne ved sambruk. Driftskostnader kan 
også reduseres med større grad av samhandling med andre interessenter/andre som ønsker å 
elektrifisere sin virksomhet, som for eksempel båthavner, utleieselskap for båter eller kommunale 
elbil-ladestasjoner. 

Viktige tiltak og videre vurderinger 

 
18 Ruter. Målbilde for bærekraftig bevegelsesfrihet. Juni 2020 
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• Arbeidet med samarbeidsmodell har vist at det er en rekke spørsmål knyttet til krav til 
fartøy, brygger, ladestrategi og ladeinfrastruktur som må avklares før det kan tas stilling til 
ansvarsmodeller for det kommende tilbudet. 

• I arbeidet med å fastsette krav til fartøy, ladekonsept og behov for evt. ombygging av 
dagens brygger bør oversikten over plansituasjon og aktueller prosesser for å 
gjennomføre tiltak brukes.  

• Tiden fram til juli 2024 er knapp dersom det er behov for å omregulere arealer til brygger 
og ladeinfrastruktur.  

• Det er opprettet dialog med kommuner og andre viktige aktører. Fortsatt god kontakt med 
kommunene vil være viktig for å sikre rask gjennomføring av nødvendige tiltak. 

• Kartlegge tilstand for brygger ved aktuelle anløpssteder for å anslå kostnader tilknyttet 
oppgradering og vedlikehold. 

• Inngå avtaler med bryggeeiere om bruk av bryggene til nytt hurtigbåttilbud. Avklare behov 
for tiltak, ansvar for gjennomføring og modell for finansiering av tiltakene (årlig avgift 
og/eller engangstilskudd). 

• Planlegge ladestrategi og reservere nettkapasitet i god tid ved aktuelle anløpssted for å 
redusere anleggsbidrag. 

• Vurdere hvilken modell for etablering av ladeinfrastruktur som vil være mest effektivt for 
hvert aktuelle ladested. Bruk av en ladeoperatør (EaaS) kan være tidsbesparende siden 
ladeoperatører har etablering av ladeløsninger som sin  spesialkompetanse og 
markedsområde. 

• Legge til rette for konkurranse i anskaffelser for å minimere kapasitet for ladeinfrastruktur, 
dermed både investeringskostnader (anleggsbidrag) og driftskostnader (effekttariff og 
kraftkostnader). 

• Påvirke bransjen ved å tilrettelegge for sambruksmodeller og standardiserte løsninger 
(pågående diskusjon).  

• Utnytte dagens og fremtidige fleksibilitetsmarkeder for å redusere strømkostnader. 
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Vedlegg 1 - Samarbeidsmodell hurtigbåt: 
Kartlegging av utvalgte anløpssteder 
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1 Bakgrunn og hensikt 

Ruter har mål om å innføre utslippsfritt hurtigbåttilbud så raskt som mulig, forhåpentligvis 

sommeren 2024, når Ruters nåværende kontrakt for hurtigbåt går ut. COWI har fått i oppdrag å 

lede Ruters arbeid med en samarbeidsmodell for infrastruktur til hurtigbåt. Samarbeidsmodellen 

skal bidra til effektive prosesser ved anskaffelse av utslippsfrie hurtigbåter. Som del av dette 

arbeidet er det gjennomført en kartlegging av planstatus, infrastruktur, eiendomsforhold og 

interessenter ved aktuelle anløpssteder. 

Hensikten med å gjennomføre en kartlegging er å avdekke eventuelle utfordringer/hindringer for 

etablering av infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter på de aktuelle stedene, samt behov for videre 

prosesser. 

Dette notatet er utarbeidet av medarbeidere i COWI med innspill fra Ruters prosjektgruppe. I 

januar – mars 2021 ble det gjennomført møter med kommunene i Viken for å drøfte plansituasjon 

og mulighetsrom. Disse møtene gav viktige tilbakemeldinger om plansituasjonen i kommunene. I 

møtene ble det påpekt at kommunene trenger konkret informasjon om plassering og omfang av 

tiltak før de kan gi detaljert informasjon om plan- og byggesaksprosesser. I dette notatet er det 

derfor vist noen eksempler på ladeinfrastruktur. Det understrekes at dette kun er eksempler og at 

det er ikke er tatt stilling til hvor det vil være behov for ladeinfrastruktur, eller hvor mye plass det 

bør settes av til ladeinfrastruktur. 
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2 Fremtidig behov for infrastruktur til utslippsfrie 

hurtigbåter 

For å kunne ta i bruk batterielektriske hurtigbåter er det behov for å etablere ladeinfrastruktur ved 

anløpsstedene. Det er sannsynligvis kun nødvendig å etablere ladeinfrastruktur på et begrenset 

antall av anløpsstedene. Hvor mange og hvilke av anløpsstedene som er aktuelle for lading er 

avhengig av energibehov og liggetid ved hvert anløpssted de aktuelle hurtigbåtene vil ha. I tillegg 

vil vurderinger knyttet til muligheter for å etablere ladeinfrastruktur på de ulike stedene ha 

innvirkning på ladestrategi og valg av anløpssted for lading. I dette notatet er det sett på 

muligheter og utfordringer knyttet til etablering av elektrisk ladeinfrastruktur ved alle 

anløpsstedene som er kartlagt. 

Hurtigbåter som går på hydrogen er mindre avhengig av infrastruktur ved anløpsstedene, og kan 

for eksempel benytte en fremtidig hydrogeninfrastruktur på Sydhavna i Oslo. Infrastruktur for 

hurtigbåter som går på hydrogen er ikke vurdert i denne kartleggingen. Bruk av batteribytte kan 

også være en mulighet, men er heller ikke vurdert konkret i denne kartleggingen da slike løsninger 

foreløpig er på et konseptstadium. 

Nødvendig infrastruktur for batterielektriske hurtigbåter vil være: 

› Nettstasjon med transformator, hovedtavle m.m. – minimumsareal for en transformator med 

2MW kapasitet er 16 m², men det kan være nødvendig med større kapasitet ved noen 

anløpssteder, opp mot 8 MW. 

› Bygg for likeretter (omformer fra vekselstrøm til likestrøm) – minimumsareal er ca. 15 m² for 

2 MW, men dette arealet vil også øke med økt effekt. 

› Ladeplugg/-tårn– grunnflate og høyde er avhengig av type/løsning. 

› Føringsvei mellom likerettere og ladeplugg for overføringskabler og kommunikasjon – gjerne i 

form av kulvert under bakken. 

Det finnes ulike løsninger, enten hvor all infrastruktur er plassert på land eller løsninger der deler 

av infrastrukturen (likeretter og ladeplugg) er plassert i flytebrygge på sjøen. Arealbehov vil være 

avhengig av hvilke løsninger som velges.  

 
 

 

 

Figur 1: Eksempler på ulike typer løsninger for ladeplugg/-tårn. 
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Flytebrygger som inneholder ladeinfrastruktur, vil kunne utformes på forskjellige måter avhengig 

av blant annet hvordan båtene legger til. 

 
 

Figur 2: Eksempel på ulike typer flytebrygger med integrert ladeinfrastruktur. Foto til venstre: Flytebrygge med 
ladeinfrastruktur i Flåm. Illustrasjon til høyre: Planlagt flytebrygge for lading av øybåter ved Aker Brygge. 

I tillegg kan ny teknologi, krav til universell utforming og markedsvurderinger føre til behov for 

ombygging av eksisterende brygger og/eller nye brygger. 

I illustrasjoner som er brukt i dette notatet er det forutsatt en transformatorkapasitet på 8 MW på 

alle anløpssteder, med unntak av på Aker brygge der det i dag er satt av kapasitet for 2 MW til 

hurtigbåtene. Transformatorkapasitet på 8 MW vil sannsynligvis ikke være aktuelt på alle stedene, 

men i illustrasjonene er dette lagt til grunn for å vise mulig kapasitet som også vil kunne åpne for 

sambruksløsninger. For alternativer hvor all ladeinfrastruktur etablereres på land er det forutsatt at 

nettstasjon og likeretter kan plasseres i et felles bygg med et samlet grunnareal på 125 m² (ca. 8 

m x 16 m). For alternativ med ladeinfrastruktur på flytebrygge i sjøen er det forutsatt et samlet 

fotavtrykk for flytebryggen på 288 m² (12 m x 24 m), samt en nettstasjon med tavlerom på 70 m² 

(ca. 8 m x 9 m) på land. Flytebryggen vil i tillegg til å inneha ladeinfrastruktur også brukes til av- 

og påstigning for passasjerer.  

På noen av anløpsstedene kan det også være aktuelt å innpasse transformator og likeretter i kjeller 

til større bygg som skal oppføres som vist i figur 3.  

 

 

 

  

Figur 3: Løsning hvor nettstasjon er plassert inne i bygning under bakkeplan. 
Kilde: RENblad 6002 Byggtekniske krav for nettstasjon i bygg samt plassbygd. 
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3 Overordnede føringer 

3.1 Regionale føringer for areal og transport 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt desember 2015) 

 

Planen definerer en regional areal- og transportstruktur som skal prioriteres av stat, fylker og 

kommuner, og ligge til grunn for videre samarbeid. Planen legger til rette for en sterkere 

konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst til noen prioriterte vekstområder (80-90 prosent), og 

en tilsvarende klar begrensning på spredt vekst utenfor disse områdene (vedlikeholdsvekst på 10-

20 prosent). Prioriterte vekstområder er Oslo by, de regionale byene i Akershus, bybåndet som 

strekker seg fra Oslo by til Asker, Ski og Lillestrøm/Kjeller, og prioriterte lokale byer og tettsteder i 

Akershus. 

Lysaker er utpekt som regionalt kollektivknutepunkt og område for arbeidsplassintensive 

virksomheter, mens Fornebu er markert som prioritert lokal by/tettsted i tillegg til å være område 

for arbeidsplassintensive virksomheter. Nesoddtangen er det prioriterte vekstområdet på 

Nesodden. Båt er vurdert som en viktig lenke i kollektivtilbudet mellom Nesoddtangen, Oslo og 

Figur 4: Regional areal- og transportstruktur i regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. 
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Lysaker. I «gamle Asker» er Asker vist som en regional by i ytterkant av bybåndet, Heggedal er 

vist som lokal by/tettsted, og Slemmestad er vist som lokal by/tettsted utenfor området for den 

regionale planen for Oslo og Akershus. Drøbak er prioritert som lokal by/tettsted i Frogn kommune, 

mens Vestby er prioritert som lokal by/tettsted i Vestby kommune. 

Regional plan for areal og transport i Buskerud (vedtatt februar 2018) 

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018–2035 bygger på nasjonale mål om samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. Planen legger til grunn en by- og tettstedsstruktur basert på 

samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen og prinsippene om en flerkjernet utvikling 

av regionen. Planen peker ut Røyken som et større tettsted og Sætre, Slemmestad, Spikkestad og 

Tofte som mindre tettsteder. 

 

 

I regional planstrategi for Viken fylkeskommune for 2024 – 2030 er det forutsatt at de 

eksisterende regionale planene for areal og transport skal videreføres/rulleres i en ny regional plan 

for areal og mobilitet for Viken. Gjennom arbeidet med planprogram til den regionale planen skal 

det vurderes om det skal utarbeides en helhetlig plan for hele Viken, eller om det er behov for 

differensiering med hensyn til tematikk eller geografi.  

  

Figur 5: By- og tettstedsstruktur i Buskerud i regional plan for areal og transport i Buskerud. 
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3.2 Overordnede føringer for strandsonen 

3.2.1 Plan- og bygningsloven 

I plan- og bygningsloven § 1-8 er det et generelt forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen: 

3.2.2 Statlige planretningslinjer for strandsonen (fastsatt 25.03.2011) 

Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av 

strandsonen langs sjøen gir føringer 

for kommunens forvaltning av disse 

arealene. Retningslinjene 

tydeliggjør nasjonal arealpolitikk i 

100-metersbeltet langs sjøen. Målet 

er å ivareta allmenne interesser og 

unngå uheldig bygging langs sjøen. 

Retningslinjene fastholder det 

generelle utgangspunktet i loven 

om byggeforbud i 100-

metersbeltet, og angir hvilke 

hensyn kommunen skal vektlegge i 

avveiningen mellom bruk og vern 

ved planlegging i strandsonen. I 

retningslinjene er det gjort en 

geografisk differensiering, hvor 

strandsonevernet er strengest i 

sentrale områder der presset på 

arealene er størst. For å ta hensyn til 

lokale variasjoner innad i kommunen, 

åpner retningslinjene for at kommunen kan differensiere ytterligere innenfor sitt område gjennom 

kommuneplanens arealdel.  

 

Pbl § 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 

enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er likevel 

ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 

Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. 

 

             

             

            

 

Figur 6: Kystkommuner i Oslofjordregionen 
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For kystkommunene i Oslofjordregionen, som er utsatt for sterkest arealpress, gjelder blant annet 

følgende retningslinjer: 

› Byggeforbudet i 100-metersbeltet skal praktiseres strengt og dispensasjoner skal unngås. 

› For eventuell ny utbygging og nye tiltak skal det kreves reguleringsplan, jfr. plan- og 

bygningsloven § 12-1. 

› Bygging og landskapsinngrep skal ikke tillates på arealer som har betydning for andre formål, 

som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, 

landbruk, fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning. Ved utarbeiding av 

reguleringsplaner som innebærer bygging i 100-metersbeltet på arealer som er delvis utbygd, 

skal ferdselshensyn og landskapstilpasning spesielt vektlegges. 

› Nye bygninger skal trekkes så langt unna sjøen som mulig, og utvidelse av eksisterende 

bygninger skal skje i retning bort fra sjøen. Byggets funksjon vil ha betydning for 

plasseringen. Utbygging av veger, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at 

inngrep og ulemper blir minst mulig. Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan 

bedre eksisterende situasjon i forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen. 

› Alternative plasseringsmuligheter skal alltid vurderes før bygging tillates. Dette gjelder også 

for mindre tiltak. Ytterligere privatisering og gjentetting av strandarealer skal unngås. 

Retningslinjene gjelder også for by- og tettstedsområder. I disse områdene skal behovet for 

fortetting og byutvikling tillegges vekt. 

Statlige planretningslinjer for strandsonen er under revidering og et forslag til reviderte 

retningslinjer var på høring i 2020. I forslag til reviderte retningslinjer er det foreslått at 

Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen av 9.juli 1993 

fjernes som eget punkt og erstattes av retningslinjer til sone 1 i forslaget. Retningslinjene 

vektlegger at naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs 

av nasjonal betydning. I strandsonen bør mulighetene for allment friluftsliv, basert på båtferdsel, 

ferdsel til fots og på sykkel og strandopphold trygges og forbedres. 

Statsforvalteren, fylkeskommune og andre statlige fagmyndigheter kan fremme innsigelse til 

planforslag og påklage dispensasjonsvedtak som ikke er i samsvar med de statlige 

planretningslinjene. 

3.2.3 Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt 

friluftsliv 

Regjeringen la i mars 2021 fram «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt 

friluftsliv». Hensikten med tiltaksplanen er å samordne, supplere og forsterke arbeidet med å ta 

vare på miljøet og å fremme friluftsliv i og ved Oslofjorden. I tiltaksplanen er planlegging etter 

plan- og bygningsloven presentert som et viktig virkemiddel for sikre en samordning av statlige, 

fylkeskommunale og kommunale interesser i arealbruken. Kommunene har en viktig rolle i å avveie 

bærekraftig bruk og vern av arealer både i strandsonen og sjøområdene. 
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4 Plan- og byggesaksprosesser 

Før ladeinfrastruktur kan etableres skal det gjennomføres enten plan- og byggesaksprosess eller 

kun byggesaksprosess. Om det er behov for gjennomføring av planprosess er avhengig av hvilke 

føringer og planer som ligger til grunn i de aktuelle områdene. I etterfølgende delkapitler beskrives 

normale prosesser for hhv. plansaker (detaljreguleringer) og byggesaker som kan være aktuelle for 

anløpssteder. Spesielle forhold omtales i delkapittelet for det aktuelle anløpsstedet.  

 

4.1 Plan 

4.1.1 Utarbeidelse av reguleringsplan 

En reguleringsplan fastsetter bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser innenfor et 

avgrenset område. Reguleringsplanen er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller 

utvidelse av eksisterende tiltak (pbl § 12). 

Det vil være nødvendig å utarbeide reguleringsplan ved følgende tilfeller (Reguleringsplanveileder, 

2018): 

› For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn (pbl § 12-1). 

› Når kommunen i arealdel til kommuneplan eller kommunedelplan har fastsatt at det skal 

utarbeides reguleringsplan. 

› Når kommunen i områderegulering har fastsatt krav om detaljregulering. 

Figur 7: Det kommunale plansystemet. Det er flere veier fra overordnet plan til gjennomføring av byggetiltak 
(Kilde: Reguleringsplanveileder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2018.) 
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› Når kommunen ellers finner behov for reguleringsplan for å sikre forsvarlig planavklaring og 

gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern med hensyn til berørte private og 

offentlige interesser. 

For første og siste kulepunkt er det den faglige, skjønnsmessige vurderingen til kommunen som 

planmyndighet som avgjør om det vil være nødvendig å utarbeide reguleringsplan. Normalt sett vil 

det kreves reguleringsplan dersom området er uregulert eller om foreslått tiltak bryter med 

gjeldende planer for området. Dette gjelder for eksempel der et område er regulert til et annet 

formål enn foreslått tiltak. Kommunen vil også i noen tilfeller kunne gi dispensasjon fra gjeldende 

regulering. 

Gjennomgangen av plansituasjonen rundt anløpsstedene viser at det er ulikheter i for eksempel om 

anløpsstedet er regulert til transportformål eller ikke, samt hvilke plankrav som stilles i 

overordnede planer. For å avklare om det er behov for omregulering vil det være nødvendig å 

utarbeide og presentere detaljerte løsninger, spesielt med tanke på arealbehov og plassering av 

ladeinfrastruktur. Det kan også være aktuelt å be kommunen om en planforhåndskonferanse for å 

få tilbakemelding på om tiltak for ladeinfrastruktur kan behandles som byggesak (eventuelt med 

dispensasjon) eller om det er behov for reguleringsplan. 

For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det gjennomføres 

konsekvensutredning. Tiltak for ladeinfrastruktur, som tekniske bygg og ladearm/-tårn, faller ikke 

inn under tiltak som skal konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. 

Dette er derfor ikke medtatt i omtalen av planprosess i kapittel 4.1.2. 

Enkelte av anløpsstedene ligger innenfor områder hvor overordnede planer stiller krav om felles 

planlegging før detaljregulering og gjennomføring av tiltak. Dette innebærer som regel behov for 

utarbeidelse av områderegulering eller annen felles plan som sikrer helhetlig utvikling av et 

område. Dette innebærer en forlenget planprosess og er omtalt i delkapittelet for de aktuelle 

anløpsstedene. 

4.1.2 Prosess for gjennomføring av detaljregulering 

Figur 8 gir en oversikt over reguleringsplanprosessen med tre hovedtrinn. 
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Før detaljregulering formelt igangsettes 

skal det avholdes et oppstartsmøte med 

den aktuelle kommunen. Hensikten med 

et oppstartsmøte er å klargjøre 

forutsetninger for planarbeidet, gå 

gjennom overordnede rammer, 

utredningsbehov, videre prosess og 

framdrift. Før oppstartsmøtet skal det 

sendes inn et planinitiativ/ bestilling av 

oppstartsmøte der det redegjøres for blant 

annet formålet med planen, planlagte 

tiltak (skisser) og forholdet til 

overordnede planer. 

Etter oppstartsmøtet varsles berørte 

myndigheter, grunneiere, festere, naboer 

og andre berørte om at planarbeidet 

igangsettes. Oppstart av planarbeidet skal 

også kunngjøres i minst én avis som er 

alminnelig lest på stedet, samt i 

elektroniske medier (kommunens 

hjemmeside). Det settes en rimelig 

høringsfrist, normalt er dette minimum 3 

uker. 

På grunnlag av kommunens føringer i 

oppstartsmøtet og forhåndsuttalelser 

mottatt ved planoppstart gjennomføres 

utredninger og ulike planløsninger 

undersøkes, før forslag til detaljregulering 

utarbeides. I en normal planprosess vil det 

normalt avholdes dialogmøter underveis 

med kommunen om utforming av 

planforslaget før et formelt planforslag 

sendes inn. I Oslo kommune 

gjennomføres det i tillegg et eget kart- og 

bestemmelsesmøte før innsendelse av 

planforslag for å kvalitetssikre 

planforslaget (utkast til reguleringskart, 

reguleringsbestemmelser, samt 

beskrivelse av planforslaget med 

illustrasjoner). Antall dialogmøter vil være 

avhengig av detaljreguleringens 

kompleksitet. 

 

Figur 8: Reguleringsplanprosessen. 

 

FORBEREDE OPPSTART 

Oppstartsmøte m/ kommunen 

Evt. planforhåndskonferanse 

KUNNGJØRE OG VARSLE OPPSTART AV 

PLANARBEID 

UTARBEIDE PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG 

ETTERSYN 

Dialogmøter med kommunen 

KOMMUNAL BEHANDLING AV 

PLANFORSLAG 

1.gangs politisk behandling 

(ikke Oslo kommune) 

OFFENTLIG ETTERSYN 

6 UKERS HØRINGSFRIST 

BEARBEIDING AV PLANFORSLAG 

Vurdering av bemerkninger og oppdatering 

i samråd med kommunen 

KOMMUNAL BEHANDLING AV BEARBEIDET 

PLANFORSLAG 

Ferdigbehandlet planforslag innen 12/18 

uker fra høringsfrist* 

Politisk vedtak innen 12 uker etter 

ferdigbehandlet planforslag 

POLITISK VEDTAK AV PLAN 

EVT. KLAGEBEHANDLING 

3 ukers klagefrist 

Endelig avgjørelse av statsforvalteren 
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Ved mottak av formelt planforslag vil kommunen gjøre en vurdering av om planforslaget er 

komplett. Dersom kommunen vurderer at planforslaget ikke er komplett, vil det bli gitt melding til 

forslagsstiller om behov for tilleggsinformasjon. For private forslag til detaljregulering har 

kommunen en lovpålagt frist på 12 uker fra formelt planforslag er sendt inn til planforslaget må 

være lagt ut på offentlig ettersyn. Denne fristen gjelder ikke der forslagsstilleren har som oppgave 

å ivareta offentlige interesser og tiltaket det reguleres til skal gjennomføres på grunnlag av 

bevilgninger fra stat eller kommune eller lån gitt med statlig eller kommunal garanti. 

Når kommunen har gjennomført sin saksbehandling og gjort vedtak om offentlig ettersyn, sendes 

forslag til reguleringsplan på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Prosessen 

før utleggelse til offentlig ettersyn er ikke lik for alle kommunene. I Oslo kommune har Plan- og 

bygningsetaten delegert myndighet til å vedta og legge ut reguleringsplanforslag på offentlig 

ettersyn. I de øvrige kommunene vil det være en politisk behandling av planforslaget før det kan 

legges ut på offentlig ettersyn. 

Etter at planforslaget har vært på offentlig ettersyn vurderes innkomne bemerkninger. 

Bemerkningene vurderes i samråd med kommunen (i Oslo kommune gjennomføres et eget 

bemerkningsmøte) og det tas stilling til i hvilken grad bemerkningene tas til følge før planforslaget 

oppdateres. Deretter oversendes oppdatert planforslag til politisk behandling. Når høringsfristen for 

offentlig ettersyn er ute er det en lovpålagt frist på 12 uker til at kommunen skal ha 

ferdigbehandlet planforslaget for vedtak. Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom 

det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring. Tiden 

forslagsstiller bruker på å oppdatere planforslaget er ikke inkludert i de 12 eller 18 ukene. 

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet legges det fram for kommunestyret for endelig 

vedtak. Vedtaket må gjøres senest 12 uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Deretter 

kunngjøres og varsles vedtatt plan. Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages. Ved eventuelle 

innkomne klager gjennomføres klagebehandling som avgjøres endelig av statsforvalteren. 

Saksbehandlingstiden for detaljreguleringer vil variere sterkt både innenfor en kommune og 

mellom kommunene, avhengig av blant annet planforslagets kompleksitet og kommunens 

saksbehandlingskapasitet. I Oslo kan det ta fire til fem år å regulere et boligprosjekt. Regulering av 

et begrenset tiltak som etablering av ladeinfrastruktur antas å kunne gå en del raskere. 

Dersom det kommer innsigelser til planforslaget fra statlige og regionale myndigheter eller 

nabokommuner vil det forlenge saksbehandlingsprosessen. En innsigelse innebærer at 

myndigheten til å treffe endelig og rettslig bindende planvedtak overføres fra kommunen til 

departementet om ikke innsigelsen lar seg løse på lokalt nivå eller gjennom mekling hos 

statsforvalteren. 

Medvirkning er en sentral del av en planprosess og plan- og bygningsloven stiller formelle krav til 

varsling og høring av berørte parter og myndigheter, men det kan i mange tilfeller være aktuelt å 

gjennomføre medvirkning som går utover de lovpålagte kravene. 

4.1.3 Suksesskriterier 

Følgende vurderes å være suksesskriterier for gjennomføring av en vellykket planprosess: 
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› Tidlig og tett dialog med planmyndighet (kommunene) for å få oversikt over viktige 

forutsetninger og problemstillinger, overordnede rammer, kommunens foreløpige vurderinger 

av tiltaket, samt avklare innhold og kvalitetsnivå på det som skal utredes og dokumenteres. 

Deler av dette er allerede påbegynt med foreliggende arbeid med samarbeidsmodell. 

› Involvering av øvrige sentrale interessenter (nøkkelspillere) som er avgjørende for å kunne 

etablere ladeinfrastruktur. 

› At grunnlagsmaterialet som utarbeides er beslutningsrelevant og tilpasset de ulike stadier i 

planprosessen. 

4.2 Byggesak 

4.2.1 Innledning 

I forbindelse med byggeprosjekter må man sende inn en byggesøknad til kommunen. 

Byggesøknaden skal inneholde tilstrekkelig med informasjon til at kommunen kan 

behandle/vurdere søknaden. Hva som er tilstrekkelig informasjon eller hvilke andre myndigheter 

som bør involveres må avklares i den enkelte sak.  

En byggesøknad kan deles i to deler. Først sendes en søknad om rammetillatelse som angir de ytre 

rammene for byggeprosjektet. Etter forskriftsbestemmelsen er dette forhold som for eksempel hva 

slags tiltak det gjelder, størrelsen, fasader, forholdet til kommunal plan og avklaring i forhold til 

naboene. Når rammetillatelse er gitt og et fagområde er ferdig prosjektert, kan det søkes om 

igangsettingstillatelse for fagområdet. Bakgrunnen for denne fremgangsmåten er et ønske om 

fleksible byggesaker. Det er ikke nødvendig at all prosjektering og alle ansvarlige foretak er avklart 

før søknaden sendes til kommunen. 

For å avklare hvilke utfordringer som kan oppstå som en del av en byggesak og om tiltaket er er 

søknadspliktig, anbefales det at man ber om en forhåndskonferanse med kommunen. Formålet 

med en forhåndskonferanse er å avklare tiltakets forutsetninger og rammene for videre 

saksbehandling. Beslutninger som tas i forhåndskonferansen vil ikke være bindende for saken 

videre.  

Etablering av ladeinfrastruktur er vurdert som søknadspliktige tiltak i henhold til plan- og 

bygningslovens kapittel 20. 

Byggearbeider kan ikke igangsettes før tiltaket er varslet og igangsettingstillatelse foreligger.  

Dersom ønsket tiltak er i strid med gjeldende reguleringsplan, vil tiltaket kreve dispensasjon for å 

kunne gjennomføres. Kommunen kan gi dispensasjon fra plan og/eller bestemmelser. 

Dispensasjonen kan være varig eller midlertidig og kan også være gitt på vilkår. Reglene for 

dispensasjon går fram av plan- og bygningslovens kapittel 19. Det kan søkes om dispensasjon 

samtidig med søknad om tillatelse til tiltak. Søknaden om dispensasjon skal begrunnes og naboer 

skal varsles i forkant av at søknaden sendes kommunen.  
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Kommunen kan bare gi dispensasjon når den finner at hensynene bak formål eller bestemmelser 

ikke blir satt vesentlig til side av dispensasjonen. Fordelene ved å gi dispensasjon må etter en 

helhetlig vurdering være klart større enn ulempene. 

Når tillatelse til tiltaket foreligger, i form av enten ramme- og igangsettingstillatelse eller vedtak 

om tillatelse til tiltak, så kan man starte arbeidene. Før bygninger og anlegg kan tas i bruk, skal 

det foreligge enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.  

4.2.2 Ansvar i byggesak 

I en byggesaksprosess erklæres ansvar overfor kommunen for respektive deler av tiltaket, dette 

ansvaret reguleres av plan og bygningsloven kapittel 23, byggesaksforskriften (SAK10) §§ 12-1 til 

12-6 og eventuelle privatrettslige kontrakter mellom partene.  

Ansvar i byggesaken bør være godt forstått av alle nøkkelpersonene ved tiltaket, men bør være 

spesielt godt forstått av tiltakshaver, ansvarlig søker, prosjektleder og byggeleder. 

4.2.3 Saksbehandling og tidsfrister 

I arbeidet med en byggesak må det settes av tid både til saksbehandling hos kommune og andre 

etater og tid til å utarbeide søknad og sammenstille nødvendig informasjon.  

Ved forespørsler om uttalelser fra andre myndigheter vil det normalt sett være forvaltningsloven 

som setter tidsfrist for besvarelse, dersom ikke annet er beskrevet i relevant lovverk eller forskrift.  

I forvaltningsloven kommer det frem at «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten 

ugrunnet opphold», dette gjelder normalt enkeltvedtak, men er og praktisert for uttalelser. Uten 

ugrunnet opphold er normalt 4 uker, og det bør settes av minimum 4 uker til å innhente uttalelser 

når det settes opp tidsplan for gjennomføring av en byggesak. Offentlig myndigheter skal gi 

foreløpig svar dersom de ikke kan besvare en henvendelse i løpet av en måned etter at den er 

mottatt. 

Tidspunkt for når «spaden kan settes i jorden» er den viktigste milepælen for planlegging av 

byggesaksprosessen. Denne milepælen brukes til å regne bakover i tid for å se når søknad må 

sendes inn, samt når underlaget må være komplett i forkant av søknad.  

I forkant av oppstart av utførende arbeid må man ha fått tillatelse til tiltak, enten 

igangsettelsestillatelse ved 2-trinn søknad, eller positivt vedtak på søknad i ett-trinn.  
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Figur 9: Byggesaksbehandling, tidsfrister 
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Kommunene er pålagt å overholde en rekke saksbehandlingsfrister. Vi ser likevel at noen 

kommuner ikke klarer å holde fristene grunnet stor arbeidsmengde. Dette, samt andre eksterne 

påvirkninger og prioriteringer innad i kommunen, gjør at behandlingstiden varierer både mellom 

kommunene og innad i en kommune. 

De kommunale fristene er fastsatt i forskrift, byggesaksforskriften (SAK10) § 7, og skal overholdes 

så langt det lar seg gjøre. Fristene er avhengige av type søknad som sendes inn, og ved en to 

trinns søknadsprosess vil det være en todelt frist før man får tillatelse til å starte arbeidene. Det er 

tolv uker saksbehandlingstid av søknad om rammetillatelse, fire uker frist for høringer internt i 

kommunen og hos eventuelle andre myndigheter. Det er tre ukers saksbehandlingstid på søknad 

om igangsettelse.  

Behandlingstiden løper fra komplett søknad godkjent av bygningsmyndighetene. 

Mellom søknad om rammetillatelse og søknad om igangsettelse detaljprosjekteres tiltaket. 

Tiltakshaver kan bli pålagt krav i rammevedtaket som skal/må være ivaretatt i forkant av søknad 

om igangsettelse.  

I forkant av søknadene, ramme, ett-trinns eller endring, skal det sendes nabovarsling. Dette 

varselet skal skje skriftlig og informere naboer, gjenboer eller andre berørte parter om hvordan 

tiltaket påvirker dem og omgivelsene rundt tiltaket.  

Kommunal saksbehandlingstid 

Nabovarsel (tidsfrist for innsendelse av merknad) 2 uker 

Søknad om rammetillatelse, inkludert høringsrunde 16 uker 

Søknad om igangsettelse 3 uker 

Søknad om midlertidig brukstillatelse 3 uker 

Søknad om ferdigattest 3 uker 

 

4.2.4 Dispensasjon, plan og bygningsloven 

Dersom tiltaket er i strid med kommuneplan, reguleringsplan, planformål, bestemmelser eller 

annen gjeldende plan må det søkes dispensasjon fra disse forholdene dersom det ikke skal 

omreguleres. Søknad om dispensasjon krever grunngitt søknad og nabovarsling, og kan sendes inn 

i forkant av en byggesak, men senest samtidig med byggesaken. Det kan være en fordel å søke 

om dispensasjon i forkant av byggesaken, spesielt i saker hvor en forventer en uttalelse fra 

statsforvalter eller annen myndighet som krever avklarte planformål. Dersom annet saksområde 

eller myndighet blir berørt skal disse få mulighet til uttale seg før det eventuelt gis dispensasjon.  

Dispensasjon vil i slike saker være permanent.  

Søknaden om dispensasjon må som nevnt begrunnes, og man må vise at hensynet bak 

bestemmelsen, planformål eller planen det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det 

må også komme fram at fordelene med å gi en dispensasjon er klart større enn ulempene, se pbl. 

§ 19-2. 
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4.2.5 Dispensasjon etter annet lovverk 

Det vil i noen spesielle tilfeller kreves dispensasjon fra annet lovverk. Slike dispensasjonssøknader 

følger normalt lignende regler som beskrevet over.  

Det er i skrivende stund ikke identifisert behov for å søke dispensasjon fra andre lovverk enn plan- 

og bygningsloven for etablering av ladeinfrastruktur til hurtigbåter. Dette må vurderes på nytt når 

det er utarbeidet konkrete planer for tiltakene.   

4.2.6 Dokumentasjonskrav og vedlegg 

Byggesakssøknadens innhold vil være avhengig av størrelsen på tiltaket, type tiltak og påvirkning 

av andre lovverk og myndigheter osv. Minstekravet til innhold følger av byggesaksforskriften 

kapitel 5 med veiledning.   

For etablering av ladeinfrastruktur for hurtigbåt vil blant annet følgende vedlegg være relevante: 

› Situasjonsplan, og detaljtegninger (ink. detaljert snitt og fasade) 

› Grunneier avtaler 

› Tiltaksstørrelse og beregning av utnyttelsesgrad 

› Redegjørelse for krav til universell utforming og arkitektonisk utforming 

› Redegjørelse for tiltakets sikkerhet mot fare og/eller ulempe som følge av natur- og/eller 

miljøforhold, samt behov for eventuelle sikringstiltak 

› Konsekvensanalyse som fremgått av TEK17 § 9-4 (Utvalgte naturtyper/ naturmangfoldloven) 

› Redegjørelse for minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, veg-midt, vann- og 

avløpsledninger m.m. 

› Redegjørelse for atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann og 

fjernvarmetilknytning 

› Redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel 

› Redegjørelse av forhold til andre myndigheter 

› Gjennomføringsplan (oppdatert innsendelse ved hver søknad) 

› Erklæringer om ansvarsrett 

4.2.7 Andre myndigheter og lovverk 

Som en del av søknadsprosessen må det ofte innhentes uttalelse, tillatelse eller dispensasjoner fra 

andre myndigheter enn plan- og bygningsmyndigheten i kommunen. Dette reguleres av andre 

lovverk og forskrifter. 
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Lovverk: 

Som en del av kartleggingen er det sett på noen lovverk som tiltaket påvirker og som vil påvirke 

arbeidet med søknad. Denne oversikten er ikke uttømmende.  

Veglova 

Veglova regulerer planlegging, bygging, vedlikehold og drift av offentlige og private veganlegg. 

Tiltak som ikke er veianlegg påvirker ofte eksisterende veianlegg, og det er satt krav til 

byggegrenser i lovens § 29. disse kravene kan overstyres av kommune og/eller reguleringsplan for 

områdene. Byggegrensene skal blant annet ta vare på sikkerhetskravene ved veianleggene, som 

f.eks. siktkrav.  

Byggegrense for kommunal vei er som regel 15 meter, for riks- og fylkesvei 50 meter, dersom ikke 

annet er angitt i arealplan. For tiltak der byggegrensen ikke kan overholdes, må det i forkant av 

byggesaken søkes om dispensasjon.  En dispensasjon fra gjeldende byggegrenser må være gitt før 

byggesøknad sendes til bygningsmyndighetene. 

Kulturminneloven 

Dersom et tiltak berører kjente kulturminner, skal det sendes søknad til aktuell kulturmyndighet 

om tillatelse til å etablere det ønskede aktuelle tiltaket. Vedkommende myndighet skal da avgjøre 

om tillatelse kan gis snarest mulig. 

Dersom det under bygging viser seg et kulturminne berøres/påvirkes, skal arbeidene stanses og 

aktuell myndighet kontaktes. Vedkommende myndighet skal da, snarest mulig, og senest innen 3 

uker, avgjøre om arbeidet kan fortsette, og eventuelt sette vilkår for videre arbeid. 

Ved planlegging av offentlige og/eller større private tiltak plikter tiltakshaver seg å undersøke om 

tiltaket vil påvirke automatisk fredete kulturminner. Dette kan gjøres ved å oversende detaljerte 

planer for tiltaket, inkludert redegjørelse, til aktuell kulturmyndighet, myndigheten har deretter 3 

måneder på seg til å svare.  

Tiltakshaver kan bli pålagt særskilt gransking eller særskilte tiltak, slik som for eksempel 

arkeologisk utgravning, dersom kulturmyndigheten vurderer dette nødvendig. Tiltakshaver vil 

normalt bli pålagt å påkoste en slik utgravning. 

Det bør som en del av forprosjektet avklares med kulturmyndighetene om de krevere søknad ved 

anløpsstedene Aker Brygge og Son.  

Dersom tiltaket berører bygg i SEFRAK registeret, må eventuelle endringer på slike bygg 

godkjennes av kommunen med uttalelse fra fylkeskommunen.  

Naturmangfoldloven 

Dersom tiltaket berører arter eller forekomster som er fredet, truet, fremmed (landbasert eller 

marint), må disse kartlegges. Dersom tiltaket er i henhold til reguleringsplanen i området så kan 

dette være ivaretatt i reguleringsprosessen.  

Det skal tas utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet. Hvis det 

mangler informasjon om viktige forhold, skal slik informasjon innhentes. Hensynet til 

Naturmangfoldloven er sentralt for tiltak innenfor 100-meters beltet langs sjø.  
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Havne- og farvannsloven, 

Havne- og farvannsloven skal fremme sjøtransport og legge til rette for effektiv, sikker og 

miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann. Det følger av § 14 i loven at «tiltak som kan påvirke 

sikkerheten, ferdselen eller forsvars- og beredskapsinteresser i farvannet, kan ikke etableres uten 

tillatelse». Det er kommunen som kan gi tillatelse for slike tiltak.  

Dersom tiltaket er i strid med vedtatte planer må dispensasjonsforhold være avklart i forkant. 

Kommunen skal gi skriftlig tilbakemelding på at dispensasjonssøknad er mottatt innen fire uker 

etter at søknad er levert. I denne tilbakemeldingen skal forventet saksbehandlingstid fremkomme.  

Det er også tiltak hvor departementet er tillatelsesmyndighet; listen fremkommer i lovens § 14. 

Som en del av forprosjektet bør det avklares om etablering av ladeinfrastruktur krever tillatelse fra 

annen myndighet enn den kommunale. Dette kan avklares ved kontakt med kommunal enhet for 

saksbehandlingen.  

Forurensingsloven, 

Ingen må iverksette noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig eller gitt 

tillatelse. For tiltakene ved anløpsstedene må det, i forbindelse med detaljeringen, avklares om 

arbeidene vil føre til noen form for forurensning.  

Arbeidsmiljøloven 

Dersom tiltaket er søknadspliktig etter plan og bygningsloven og bygget skal brukes av virksomhet 

som omfattes av arbeidsmiljøloven skal Arbeidstilsynet søkes om samtykke, jf arbeidsmiljøloven § 

18-9. 

Ansvaret for å at denne søknadsprosessen er arbeidsgiver som skal bruke stedet, men kan bli 

sendt inn av andre. Sammen med søknaden skal også dokumentasjon på ansattes medvirkning 

vedlegges, dette enten i form av skriv eller referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget eller fra 

verneombud. Tillatelsen fra arbeidstilsynet må foreligge før det gis tillatelse til igangsettelse av 

tiltaket.  

Søknaden sende inn på egen søknadsblankett. Behandlingstiden er normalt 4 uker. 

Relevante vedlegg er: 

› Kopi av byggesøknaden til kommunen  

› Beskrivelse av type arbeid/prosesser ved tiltaket 

› Redegjørelse for aktuelle arbeidsmiljøfaktorer 

› Dokumentasjon på arbeidsgivers medvirkning til planen 

I enkelte tilfeller kan Arbeidstilsynet kreve opplysninger ut over dette. 

For mer detaljert informasjon om dokumentasjonskravet til søknaden og veiledning til utforming 

henvises det til arbeidstilsynets egen temaside, arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/. 

https://arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/
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4.2.8 Utfordringer med fag og foretak 

En problemstilling ved byggesaker som inkluderer tekniske bygg er den arkitektoniske utformingen 

av byggene. Normen for byggherre er ofte at et slikt teknisk bygg ikke skal utformes av arkitekt da 

de kun skal fylle en teknisk funksjon. Når man kommer til byggesak, kan man få krav om tilpassing 

av konstruksjon/bygg til omgivelsene. Et eksempel på dette er Oslo kommune sine krav til 

utforming av ladeinfrastruktur ved Aker brygge. Tilsvarende gjelder for tilpasning av infrastruktur i 

friluftsområder. 

Krav til utforming for ulike områder bør avklares med byggesak i aktuell kommune i tidligfase av 

byggesaken.  

4.2.9 Konsesjonssøknad og prosess etter energiloven 

Konsesjon er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Konsesjonen det her siktes til er 

konsesjon etter energiloven.  

Det er to konsesjonsbegreper man må skille på, områdekonsesjon og anleggskonsesjon. 

Områdekonsesjoner har nettselskapene innenfor et geografisk avgrenset område, mens 

anleggskonsesjon kan søkes der det er hensiktsmessig å drifte et særskilt høyspenningsanlegg 

selv, f.eks. ved bruk av et spesielt spenningsnivå og/eller behov for et stort effektforbruk. 

Hurtigbåter vil normalt ha et høyt effektbehov og den foretrukne vekselspenningen er 600 V som 

ikke leveres av nettselskapene. Det er kan derfor være fordeler ved å søke egen anleggskonsesjon, 

men lading av hurtigbåter kan løses både med og uten egen anleggskonsesjon. 

For å få konsesjon, tillatelse, til å eie å drifte slike anlegg kreves det søknadsprosess til NVE. 

Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendig for å vurdere om tillatelse bør gis og hvilke 

vilkår som skal settes. En slik anleggskonsesjon er en tillatelse til å bygge og drive et spesifikt 

anlegg, her ladeinfrastrukturen til hurtigbåter. 

Energiloven, kapittel 3 regulerer konsesjon på anlegg. Saksbehandlingen er beskrevet i samme 

lovverk, kapittel 2 (med noen referanser og koblinger til andre lovverk). Det kan etter energiloven 

gis anleggskonsesjon til anlegg som anses å være samfunnsmessig rasjonelle.  

NVE gjennomfører en konsesjonsbehandling og sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst. 

Behandlingen er omfattende, med offentlige høringer og eventuelle møter med berørte interesser. 

Saksbehandlingsreglene skal ivareta hensynet til medvirkning. I tillegg til energiloven gir forskrift 

om konsekvensutredninger og forskrift om ekstern kvalitetssikring og vedtaksmyndighet etter 

energiloven nærmere spesifiserte krav. Hvordan saksbehandlingen foregår avhenger av det 

planlagte anleggets størrelse og antatte konsekvenser for omgivelsene. 

NVE har utarbeidet egen veileder for selskaper som planlegger å søke om anleggskonsesjon, denne 

bør brukes i utformingen av slike søknader.  

NVE har lagt opp generelle saksgangs forløp ut ifra hvilke typer anlegg det søkes om, 

ladeinfrastrukturanlegget vil trolig falle inn under det NVE kaller saksgang A, som er delt inn i 3 

trinn. Søknad og høring, Vedtak/innstilling og eventuell klagebehandling.  

Dette vil trolig kunne klassifiseres som en mindre konsesjonssøknad, noe som vil medføre at 

behandlingstiden er relativt kort.  
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For mindre konsesjonssøknader uten behov for høring er dette satte til ca. 3-6 måneder, mens det 

med høring er satt til 6-12 måneder. Begge disse avhenger selvsagt av kapasitet og kompleksitet, 

samt at søknaden er komplett ved innsendelse. Eventuelle klager på NVEs vedtak behandles av 

Olje- og energidepartementet, og vil kunne medføre ytterligere saksbehandlingstid.  
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5 Kartlagte anløpssteder 

 

Figur 10: Kartlagte anløpssteder 
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6 Fremgangsmåte kartlegging 

6.1 Metode 

For hvert anløpssted er følgende kartlagt: 

› Dagens situasjon 

› Planstatus 

› Eiendomsforhold 

› Infrastruktur 

› Vurdering av handlingsrom/muligheter, inkludert behov for videre plan- og byggesaksprosess 

› Interessenter 

ArcGIS er benyttet for innhenting og samling av kartdata. Det er også etablert en innsynsløsning i 

ArcGIS Online slik at dataene kan deles med brukere både internt og eksternt i prosjektet: 

Innsynsløsning - Hurtigbåtkartlegging 

 

6.2 Kartlegging av interessenter 

Det er gjennomført en overordnet kartlegging av interessenter ved hvert anløpssted. Prosjektets 

interessenter er virksomheter, organisasjoner, naboer, grunneiere eller andre grupper som kan 

påvirke, vil bli påvirket av eller oppfatter at de vil bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller 

resultat. Aktuelle interessenter på hvert anløpssted er identifisert og inndelt i type interessent - 

myndigheter, interesseorganisasjoner og andre. Det er deretter gjort en vurdering av de ulike 

interessentenes interesse for prosjektet og innflytelse på prosjektet, som grunnlag for å identifisere 

hvilken type involvering som er aktuell. 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

Figur 11: Utsnitt fra innsynsløsningen i ArcGIS Online. Naturverdier ved anløpsstedet i Slemmestad. 

https://cowi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fc246c9f9e5f405c844e7e619dc6d082
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en mer detaljert interessentanalyse. Kommunene vil også normalt gi innspill til hvilke interessenter 

som det er viktig å ha dialog med i den videre prosessen. 

I interessentkartleggingen er det medtatt overordnede myndigheter med tematisk fagansvar som 

kan bli berørt av tiltak for etablering av ladeinfrastruktur, eksempelvis Kystverket og 

Fiskeridirektoratet. Hvor disse aktørene vil engasjere seg vil være avhengig av det konkrete tiltaket 

og myndighetenes vurdering av forholdene på anløpsstedet. I denne innledende 

interessentkartleggingen er de tatt med som mulige interessenter på alle anløpsstedene. 

Interessentkartleggingen har fokus på eksterne interessenter som er sentrale for å få vedtatt 

planer og godkjent byggesaker for ladeinfrastruktur ved anløpsstedene.  

I denne kartleggingen er det ikke identifisert aktører som har generell interesse av fremtidig 

hurtigbåttilbud, som for eksempel pendlerforeninger, båtoperatører og leverandører av 

ladeløsninger. Interne interessenter i Ruters organisasjon m.m. er heller ikke medtatt i denne 

kartleggingen. 
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7 Vollen 

7.1 Dagens situasjon 

 

Figur 12: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt i Vollen. 

Anløpsstedet for hurtigbåt i Vollen ligger ved Arnestadveien på Vollen i Asker. Hurtigbåtlinje B20 

Aker brygge – Vollen – Slemmestad har 5 avganger fra Vollen på morgen og ettermiddag. Båten 

bruker 25 min inn til Aker brygge. I tillegg går det hurtigbåt mellom Aker brygge og Drøbak via 

Vollen og Slemmestad i sommerhalvåret (linje B22), med 3 avganger i hver retning på helgedager. 

 

Linje B20 - Avganger Vollen 

Morgen (retning Aker brygge): Ettermiddag (retning Aker brygge*): 

06:13 15:35* 

06:48 16:10** 

07:19 16:45* 

07:53 17:20* 

08:24 17:55** 
* Båten går via Slemmestad til Aker brygge, reisetid 37 min 

** Båten går kun til Slemmestad 

Tabell 1: Avganger fra Vollen, linje B20 Slemmestad – Vollen – Aker brygge 
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For overgang fra/til buss er det bussholdeplasser i Slemmestadveien for linje 250, 250E og 260. 

Det er ca. 4 minutter å gå fra anløpsstedet til bussholdeplass i Slemmestadveien. I tillegg går det 

minibuss 295 Guibekken – Vollen som korresponderer med hurtigbåten, med stopp i 

Arnestadveien. Ved anløpsstedet er det tilrettelagt sykkelparkering med tak (30 plasser) og det er 

et leskur for reisende. 

Ved anløpsstedet i Vollen er det etablert innfartsparkering med 83 parkeringsplasser, hvor det 

koster 25 kroner per dag, 125 kroner per uke (mandag–søndag), eller 550 kroner for 

månedsabonnement. I tillegg finnes det en del parkeringsmuligheter i forbindelse med Vollen 

marina. 

Det er ingen registrerte naturverdier i tilknytning til dagens anløpssted. Det er registrert lokalt 

viktig naturtype "Ålegrassamfunn" ved småbåthavna rett vest for anløpsstedet. Det er også 

registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse og rødlistearter (hovedsakelig fuglearter) i 

området. 

7.2 Planstatus 

Overordnede planer 

Kommuneplan for Asker 

Vollen er definert som lokalsenter i Asker kommunes senterstruktur i kommuneplan for Asker 

Samfunnsdelen 2020 – 2032, vedtatt 9.juni 2020. Lokalsentrene skal være lokale servicesentre og 

møteplasser for sine deler av kommunen og de skal ha et mer utvidet kollektivtilbud. Det skal 

tilrettelegges for arbeidsplasser i lokalsentrene, og ved å ivareta og videreforedle stedenes 

særpreg, natur- og kulturkvaliteter skal lokalsentrenes identitet styrkes. 

Kommuneplanens arealdel for nye Asker kommune er under utarbeidelse. I den gjeldende 

arealdelen til kommuneplanen, kommuneplan 2018-2030 for tidligere Asker kommune (vedtatt 

14.11.2017), er deler av Vollen brygge og sjøarealene avsatt til Bruk og vern av sjø og vassdrag 

med tilhørende strandsone. Resterende del av brygga på land er avsatt til grønnstruktur hvor tiltak 

Figur 13: Bilde av anløpsstedet for hurtigbåt i Vollen (kilde: Google Maps, Street View) 
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for å fremme friluftsliv, lek og rekreasjon kan tillates. Det er også gitt generelle bestemmelser om 

bevaring av store trær og annen verdifull vegetasjon. Området på land omfattes av hensynssone 

bevaring kulturmiljø. Anløpsstedet ligger innenfor forbudsgrense mot sjø (strandsonegrensen) som 

er markert på kommuneplankartet. Her gjelder det en generell bestemmelse (§ 8.1) om at tiltak i 

§§ 20-1, 20-2 og 20-3 i pbl, samt fradeling av tomt til slike formål, ikke er tillatt. I retningslinjer til 

bestemmelsene er det presisert at statlige planretningslinjer for forvaltning av strandsonen langs 

sjøen gjelder i 100-metersbeltet og at "vesentlig terrenginngrep" etter pbl § 20-1, bokstav k), også 

omfatter mindre byggetiltak som ellers er unntatt søknadsplikt. For brygger er det blant annet 

følgende retningslinjer: 

› "Før kommunen behandler byggesøknader, skal søknader som ikke er i samsvar med 

reguleringsplaner vedtatt etter år 2000, være forelagt overordnet berørt statlig myndighet til 

uttalelse jf. Plan- og bygningsloven. Ved utbygging av brygger i henhold til reguleringsplaner 

fra før 2000, kan det bli krevet marinbiologiske- og marinarkeologiske undersøkelser før 

tillatelse kan gis." 

"Tillatelse til å etablere brygge gir ingen rett til å mudre. Mudring er i utgangspunktet ikke tillatt, 

og det er fylkesmannen som behandler slike søknader." 

 

Figur 14: Utsnitt av plankart, kommuneplanens arealdel for Asker 2018-2030. 

Kommuneplanen har en generell bestemmelse (§ 1.1) om plankrav (§ 1.1), men denne gjelder kun 

for områder avsatt til utbyggingsformål og arealformål småbåthavn. Iht. kommuneplanens § 4.2 vil 

eldre reguleringsplaner (vedtatt før 14.11.2014) gjelde og utfylle kommuneplanens areadel så 

langt de ikke er i strid med denne. 
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Reguleringsplaner 

 

Figur 15: Utsnitt av gjeldende regulering for området rundt anløpsstedet i Vollen. 

 

Anløpsstedet i Vollen ligger innenfor et område som er regulert til friområde i reguleringsplan for 

Vollen sentrum (PlanID 0220158K, vedtatt 19.06.1996). For arealer som er avsatt til friområde i 

reguleringsplanen er det angitt følgende generelle bestemmelser: 

› "I friområdet er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som kommer 

i konflikt med områdets funksjon som friområde. Det kan tillates oppført bygg og anlegg som 

har tilknytning til bruken av området som friområde. Før bygg-/anleggsarbeidet igangsettes, 

skal det foreligge utomhusplan godkjent av bygningsrådet." 

› "Inngrep i terreng og vegetasjon, utover vanlig skjøtsel, herunder lagring, tilrigging og 

massedeponering, er ikke tillatt. Gamle veifar og stier, med tilliggende hekker og annen 

beplantning, skal søkes bevart. Skjøtsel skal skje etter en særskilt plan godkjent av teknisk 

sjef." 

Sjøarealene utenfor brygga er regulert til havneområde i sjø. For disse områdene gjelder følgende 

bestemmelse: 

› "Havneområde kan nyttes til led for alle typer fartøyer. Plassering av fortøyningsinnretninger 

og oppankring innenfor områder er ikke tillatt. Dispensasjon fra denne bestemmelsen skal 

godkjennes av bygningsrådet." 
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Både land- og sjøarealene inngår i spesialområde bevaringsverdig bygningsmiljø, som gjelder for 

store deler av Vollen sentrum. Verneverdige bygninger og anlegg som skal bevares er markert på 

plankartet. Begge bygningene på nabotomten øst for anløpsstedet er markert som verneverdige. 

Det er også gitt generelle bestemmelser for hele planområdet for å ivareta kulturminneverdiene i 

området: 

› "Området skal nyttes til bruksformål som reguleringsplanen for øvrig anviser. Avvik fra 

regulert arealbruk kan kun tillates der det etter bygningsrådets skjønn er forenlig med hensyn 

til de regulerte bygningers- og bygningsmiljøers historiske, arkitektoniske og miljømessige 

verdier." 

› "Eksisterende terreng og vegetasjon av betydning for miljøet, såsom askekaller/tuntrær, 

hageanlegg (prydhager og frukthager), støttemurer, gjerder, porter, strandområder, brygge-

/badeanlegg m.m. skal søkes bevart." 

› "Før bygningsrådet behandler saker etter plan- og bygningslovens §§ 84, 86a og 93 og 

fradeling av tomt til slike formål, skal det innhentes uttalelse fra fylkeskultursjefen." 

(Paragrafene det henvises til er § 84 Andre varige konstruksjoner og anlegg, § 86a Mindre 

tiltak på bebygd eiendom og § 93 Tiltak som krever søknad og tillatelse i plan- og 

bygningsloven 1985) 

Plansituasjonen kort oppsummert: 

Anløpssted Gjeldende arealformål Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-

/ 

prosjektarbeid 

Vollen Grønnstruktur – 

friområde (land) 

Bruk og vern av sjø og 

vassdrag (sjø) 

Bevaring 

kulturmiljø (land) 

x KP arealdel 
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7.3 Eiendomsforhold 

 

 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor eiendommen 66/45 som eies av Asker kommune. 

Områdene rundt anløpsstedet domineres av privateide eiendommer knyttet til boligbebyggelsen, 

og større, sammenhengende friluftsarealer som eies av kommunen. 

 

Figur 16: Eiendommer vist med røde linjer i området rundt anløpsstedet i Vollen. 
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7.4 Infrastruktur 

Nettselskap: Elvia 

Som beskrevet i kapittel 2 så er det i denne kartleggingen valgt å illustrere mulig plassering og 

arealbehov for infrastruktur som gjør det mulig å ta i bruk en effekt på opptil 8 MW ved 

anløpsstedene. Dette krever et visst areal, men også at det er mulig å koble opp så høy effekt i 

området.  

Figur 17: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt i Vollen (Kilde: Matrikkelen, 2020). 
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Figur 18: Eksisterende høyspenningsnett i området rundt anløpsstedet i Vollen. 

Per i dag er det mulig å tilknytte anlegget til eksisterende høyspennings nett på 2 MW i relativ 

nærhet av tiltaksområdet. Det pågår et prosjekt i Vollen som vil bidra til å avlaste nettet i området 

når det er ferdigstilt. Det vil da bli mulig å kunne hente ut opptil 4 MW. Men her ligger det et 

usikkerhetsmoment på når dette prosjektet er ferdig og om det kan hentes ut 4 MW til hurtigbåt, 

foreløpig anslag er at prosjektet vil være klart om1-2 år.  

Dersom det er behov for 8 MW til lading av hurtigbåt ved Vollen, må det legges ny høyspenttrasé 

fra transformatorstasjonen på Heggedal. I Figur 19 er det vist et forslag til trasé fra Heggedal som 

krever en kabel på 4,7 km. 

 

Figur 19: Illustrasjon av mulig trasé for ny høyspent fra Heggedal. 
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7.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Gjeldende plansituasjon gir begrensninger i hva som tillates av tiltak innenfor området på land 

umiddelbart inntil anløpsstedet: 

› En del av brygga, samt tilhørende infrastruktur, ligger innenfor areal som er avsatt til 

grønnstruktur i kommuneplanen og er regulert til friområde. I reguleringsbestemmelsene 

tillates kun oppført bygg og anlegg som har tilknytning til bruken av området som friområde. 

› Anløpsstedet ligger innenfor angitt forbudsgrense mot sjø hvor det i utgangspunktet ikke 

tillates tiltak.  

› Anløpsstedet er omfattet av hensynssone bevaring hvor det er begrensninger i hvilke tiltak 

som tillates. 

Dersom det skal gjennomføres tiltak for å etablere ladeinfrastruktur til hurtigbåt innenfor 

friområdet må det omreguleres eller søkes om dispensasjon fra formålet. Det må også søkes om 

dispensasjon fra forbudsgrense mot sjø. Begrunnelse for å gi dispensasjon kan være at området 

allerede er i bruk som anløpssted for hurtigbåt og parkeringsplass og det er ingen planer om å 

flytte anløpsstedet. Tiltakene er dessuten knyttet til ferdsel til sjøs, som det er åpnet for unntak for 

i det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet. Det er også overordnede føringer og politisk 

ønske om å få etablert utslippsfrie hurtigbåter. Asker kommune har blant annet planer om å 

forbedre publikumsfasilitetene tilknyttet anløpsstedet i form av nytt terminalbygg samt 

oppgradering og utvidelse av sykkelparkeringsanlegg. Det kan utover dette være nødvendig å 

etablere en flytebrygge eller bygge om eksisterende brygge for å ivareta krav om universell 

utforming. 

Beliggenheten innenfor et bevaringsverdig bygningsmiljø innebærer at det kan bli stilt strengere 

krav til utforming og plassering av tiltak. 

Ruter har gitt innspill til plankart og bestemmelser i Asker kommune sitt arbeid med ny 

kommuneplan. 

Eventuell etablering av ladeinfrastruktur innenfor regulert havneområde i sjø eller tiltak på den 

delen av brygga som er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag vurderes å være i tråd med 

gjeldende arealformål. Det kan likevel kreves reguleringsplan dersom kommunen vurderer 

tiltakene som større bygge- og anleggstiltak eller tiltak som kan ha vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn, jf. pbl § 12-1. I kommuneplanen for Asker er det bestemmelse om at statlige 

planretningslinjer for strandsonen skal legges til grunn og iht. til denne skal det kreves 

reguleringsplan for nye tiltak i strandsonen. Avhengig av omfanget av tiltaket og hvordan den 

statlige planretningslinjen for strandsonen praktiseres vil det kunne bli nødvendig med 

omregulering. 

Behov for eventuell omregulering eller dispensasjon må avklares med kommunen. De vil basere 

sine vurderinger blant annet på innspill fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Dersom Asker 

kommune igangsetter reguleringsplanarbeid for å etablere terminalbygg m.m. ved Vollen er det 

ikke usannsynlig at det vil bli krav om at tiltak for etablering av ladeinfrastruktur må tas med i 

reguleringsplanen slik at alle tiltakene kan vurderes samlet. 
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Illustrasjoner under viser mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur ved etablering på 

hhv. land og sjø. Illustrasjonene viser en løsning med 8 MW transformatorkapasitet som også vil 

kunne tilrettelegge for sambruksløsninger. Mulig plassering av ladeinfrastruktur på land 

(transformator og likeretter) er vist i nordre del av eksisterende parkeringsplass vest for 

Arnestadveien. Området er regulert til parkering og ligger utenfor forbudsgrense mot sjø. Dersom 

det skal etableres terminalbygg for hurtigbåten innenfor området kan en mulig løsning være å 

plassere nettstasjon og likeretter under det nye bygget. 

Figur 20: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i sjøen (8 MW) 
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Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Kartlegge mer detaljert løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur 

› Avklare med kommunen om tiltak for ladeinfrastruktur kan behandles som byggesak med 

dispensasjon eller om det er behov for omregulering 

› Gjennomføring av planprosess (detaljregulering) og/eller byggesaksprosess 

  

Figur 21: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land (8 MW) 
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7.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved anløpsstedet i Vollen beskrevet: 

 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 O
F
F
. 

IN
S
T
A
N

S
E
R
 

Asker kommunestyre I hovedsak opptatt av tilrettelegging 
for utslippsfrie hurtigbåter 

Asker kommune, Samfunnsutvikling – Avdeling 
reguleringsplan og Avdeling byggesak 

Plan- og bygningsmyndighet (avklare 
behov for regulering, dispensasjon og 
byggesak, plassering og utforming av 
ladeinfrastruktur) 

Asker kommune, Samfunnstjenester - Eiendom Grunneier 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen, naturmiljø og 

friluftsinteresser på land og i sjø 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Viken fylkeskommune – Rådsområde for kultur og 
mangfold, Rådsområde for samferdsel, Rådsområde for 
plan, klima og miljø 

Kulturminner 

Tilrettelegging for kollektivreisende, 
inkludert innfartsparkering 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 
havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N
E
R
 

Vollen historielag Hensyn til kulturminner og kulturmiljø 

Småbåtforeninger Konsekvenser for småbåter 

Oslofjordens friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 
bruk av strandsonen 

Vollen Vel Eventuelle negative konsekvenser for 
nærmiljøet 

A
N

D
R
E
 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Øvrige naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Pendlere med hurtigbåt Forhold for reisende 

Elvia Etablering og drift av strømnettet. 
Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 
og nettstasjoner), behov for ny 
infrastruktur 

Kruser Tilrettelegging og mulighet for elbåt-
plass 

Oslofjordmuseet Konsekvenser for besøk til museet 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Båtservicetjenester i Vollen Mulig samarbeidspartner/konkurrent 

Figur 22: Interessenter ved anløpsstedet i Vollen. 

I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 
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Figur 23: Interessentmatrise for anløpsstedet i Vollen. 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse. 
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8 Slemmestad 

8.1 Dagens situasjon 

 

Figur 24: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt i Slemmestad. 

Slemmestad er et tettsted som ligger på Hurumlandet (gamle Røyken kommune) på vestsiden av 

Vestfjorden. Tettstedet har vokst fram i forbindelse med sementproduksjonen som pågikk i 

området fra 1890 til 1989. Anløpsstedet for hurtigbåten i Slemmestad ligger i dag ytterst på 

tuppen av Slemmestadodden i enden av Bryggeveien. I vedtatt detaljreguleringsplan for Norcems 

anlegg er det foreslått nytt anløpssted nord for Norcem sitt kaianlegg. 

Hurtigbåtlinje B20 Aker brygge – Vollen – Slemmestad har 5 avganger fra Slemmestad på 

morgenen og 3 avganger på ettermiddagen. Båten bruker i dag 33 min inn til Aker brygge. I tillegg 

går det hurtigbåt mellom Aker brygge og Drøbak via Vollen og Slemmestad i sommerhalvåret (linje 

B22), med 3 avganger i hver retning på helgedager. 
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Linje B20 - Avganger Slemmestad 

Morgen (Aker brygge via Vollen): Ettermiddag (Aker brygge): 

06:05 15:44 

06:40 16:54 

07:11 17:29 

07:45  

08:16  

Tabell 2: Avganger fra Slemmestad, linje B20 Slemmestad – Vollen – Aker brygge 

Det er ingen spesiell tilrettelegging for reisende på brygga. For overgang fra/til buss er det 

bussholdeplasser i Slemmestadveien for linje 250, 250E, 255E, 260 og 296. Det er ca. 1 km å gå til 

anløpsstedet fra nærmeste bussholdeplass i Slemmestadveien. Det er tilrettelagt utendørs 

sykkelparkering med tak (30 plasser) på sørsiden av småbåthavnen ca. 150 meter fra 

anløpsstedet, og det er sykkelhotell i Bryggeveien hvor det også er mulighet for lading av elsykler. 

 

 

Figur 25: Foto av dagens anløpssted for hurtigbåt i Slemmestad. Kilde: Google Maps, Street View. 
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Figur 26:  Sykkelhotell ved Bryggeveien (foto til venstre) og utendørs sykkelparkering ved brygga 
(foto til høyre). Kilde: Asker kommunes nettside. 

 

Ved anløpsstedet i Slemmestad er det etablert ny innfartsparkering med 100 parkeringsplasser, 

hvor det er i underkant av 450 meter å gå til anløpsstedet. I tillegg er det etablert mange 

parkeringsplasser i Vaterlandsveien og videre opp mot Slemmestadveien, men plassene nærmest 

bussholdeplassen i Slemmestadveien er nok mest benyttet av de som tar buss mot Oslo istedenfor 

båten. 

Det er ingen registrerte naturverdier i tilknytning til dagens anløpssted eller foreslått plassering av 

nytt anløpssted. Det er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse og rødlistearter 

(hovedsakelig fuglearter) i området. 

8.2 Planstatus 

Overordnede planer 

Kommuneplan for Asker 

Slemmestad er definert som lokalsenter i Asker kommunes senterstruktur i kommuneplan for 

Asker Samfunnsdelen 2020 – 2032, vedtatt 9.juni 2020. Lokalsentrene skal være lokale 

servicesentre og møteplasser for sine deler av kommunen og de skal ha et mer utvidet 

kollektivtilbud. Det skal tilrettelegges for arbeidsplasser i lokalsentrene, og ved å ivareta og 

videreforedle stedenes særpreg, natur- og kulturkvaliteter skal lokalsentrenes identitet styrkes. 

Slemmestad er ett av Askers prioriterte vekstområder for videre arealutvikling i kommunen, hvor 

det skal åpnes for en høyere arealutnyttelse. 
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Kommuneplanens arealdel for nye Asker kommune er under utarbeidelse. I den gjeldende 

arealdelen til kommuneplanen, kommuneplan for 2015-2027 for tidligere Røyken kommune 

(vedtatt 01.10.2015), er områdene på land rundt dagens anløpssted avsatt til framtidig 

sentrumsformål. Sjøarealene utenfor hurtigbåtbrygga er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag 

– friluftsområde. Anløpsstedet ligger også innenfor strandlinje mot sjø og forbudsgrense mot sjø 

hvor det ikke tillates bebyggelse og tiltak iht. pbl §§ 20-1 a, b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20-4 og 20-5. 

Det gis unntak for byggeforbudet langs sjø blant annet for reparasjon på eksisterende godkjente 

brygger, forutsatt at dette ikke medfører utvidelse av brygge. Områdereguleringsplaner og 

reguleringsplaner vedtatt etter 01.12.2011 gjelder ved motstrid foran kommuneplanens arealdel (§ 

2). 

Kommunedelplan for kystsonen i Røyken kommune, vedtatt 01.10.2015, viser sammenhengende 

kyststi langs hele kysten av Røyken. Gjennom Slemmestad går denne langs sjøen forbi dagens 

hurtigbåtanløpssted før den går gjennom Vaterland-området og på vestsiden av sementanlegget til 

Norcem.  

 

  

Figur 27: Utsnitt av plankart, kommuneplanens arealdel 2015 – 2027 for tidligere Røyken kommune. 
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Reguleringsplaner 

 

Figur 28: Utsnitt av gjeldende regulering for Slemmestad sentrum. 

I områderegulering for Slemmestad sentrum som tilrettelegger for en videre bolig- og 

næringsutvikling i sentrum, vedtatt 14.09.2017, er området hvor anløpsstedet i dag ligger regulert 

til kombinerte formål for samferdselsanlegg (SKF2_2). Sjøarealene utenfor brygga er regulert til 

kombinerte formål i sjø og vassdrag (VKA), hvor det tillates etablert småbåthavn og ferdsel i sjø. 

Like vest for anløpsstedet er det angitt hensynssone – båndlegging etter kulturminneloven rundt et 

fredet skipsvrak på havbunnen. 



 

 

     

SAMARBEIDSMODELL HURTIGBÅT: KARTLEGGING AV PLANSITUASJON OG EIENDOMSFORHOLD  47  

  

 

 

I planbeskrivelsen står det at det er ønskelig å få til et fergeanløp så nær sentrum som mulig for å 

få til et godt kollektivknutepunkt, men det er samtidig stor usikkerhet til om det er mulig å flytte 

dette helt innerst i pollen. Områdereguleringen (§ 55) åpner derfor for to ulike plasseringer av 

fergeanløp, innenfor felt SKF1 innerst i pollen eller innenfor felt SKF2 i området for dagens 

anløpssted. Endelig lokalisering forutsettes avklart i detaljregulering for havnebassenget. I senere 

påfølgende detaljregulering for Vaterland-Slemmestad sentrum, vedtatt 08.10.2019, er felt SKF1 

innlemmet i havneparken (GAA1) og muligheten for anløpssted for hurtigbåt innerst i pollen er 

fjernet. Dette er blant annet grunnet at dette vil kunne påvirke bløtbunnen for å oppnå nok dybde. 

Områdereguleringen har bestemmelser som sikrer at permanente tiltak som er til hinder for 

etablering av fergeanløp innenfor SKF1, SKF2 og VKA ikke kan etableres før permanent plassering 

er definert i detaljregulering. Det er krav til at kyststi skal legges innenfor områdene o_SKF2_1-2 

og øvrige områder langs pollen. Områdereguleringen har tilsvarende bestemmelse om byggeforbud 

mot sjø som i kommuneplanen, med unntak for blant annet reparasjon på eksisterende godkjente 

brygger. Områdereguleringen stiller krav til detaljregulering for blant annet gjennomføring av 

bygge- og anleggstiltak og tiltak for samferdselsanlegg som omfattes av o_SKF-områder. Det er 

krav om felles regulering av områdene SKF1, o_SKF2-2, o_SKF4, o_VAA (o_VKA?) og o_VFV1, 

samt at o_VF skal vurderes innlemmet i samme regulering. I planen skal disponering av 

havnebassenget, rutebåtens anløpssted og lokalisering av gjestehavn avklares. 

Figur 29: Utsnitt av gjeldende regulering rundt dagens anløpssted for hurtigbåt i Slemmestad. 
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Detaljregulering for Norcems anlegg i Slemmestad, vedtatt 10.11.2020, tilrettelegger for en 

relokalisering av dagens bulklastestasjon for å frigjøre utbyggingsarealer i sentrum og samtidig 

sikre at Norcems virksomhet i Slemmestad kan opprettholdes. Reguleringsplanen innebærer 

etablering av ny bulklastestasjon bak siloene ved Tåjeåsen, installering av landstrømanlegg, samt 

ISPS-sikring av deler av dagens kai. I tillegg åpner planen for at det kan etableres 

hurtigbåtterminal på Norcemstranda nord for Norcem sitt kaianlegg, i område avsatt til 

grønnstruktur kombinert med andre formål (o_GAA1 og o_GAA2), med mulighet for 

fortøyningsløsning ut i sjø (o_VAA). Det er forutsatt plass til to hurtigbåter med tilhørende 

ladeinfrastruktur, samt etablering av ca. 30 sykkelparkeringsplasser under tak i o_GAA2. Venterom 

og sykkelhotell er planlagt lagt til Bølgetakbygget 80 – 90 meter sør for den planlagte 

hurtigbåtterminalen. 

Burmaveien vil ikke åpnes for gjennomkjøring til Tåjeveien som forutsatt i områdereguleringen for 

Slemmestad, og vil kun være åpen for trafikk til industrianlegget og utrykningskjøretøy gjennom 

Norcems anlegg. Gående og syklende forutsettes å ankomme til hurtigbåtterminalen via regulert 

torg (o_ST) langs Norcemkaia. Servicebiler og transport for bevegelseshemmede tillates å kjøre 

over kaiområdet fram til terminalen. Pendlerparkering og HC-parkering er ikke sikret i 

reguleringsplanen, men det er rekkefølgekrav om at dette skal være løst innenfor hhv. 400 meter 

og 50 meter gangavstand fra terminalen. 

Figur 30: Plangrep i vedtatt detaljregulering for Norcems anlegg i Slemmestad. Kilde: Planbeskrivelse - 
Detaljreguleringsplan for Norcems anlegg i Slemmestad PlanID 2018010, Norconsult AS på vegne av 
Heidelberg Cement). 
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Plansituasjonen kort oppsummert: 

Anløpssted Gjeldende arealformål Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-

/ 

prosjektarbeid 

Slemmestad Dagens anløpssted: 

Kombinerte formål for 

samferdselsanlegg (land) 

Kombinerte formål sjø og 

vassdrag (sjø) 

Foreslått nytt anløpssted: 

Grønnstruktur kombinert 

med andre formål (land) 

Bruk og vern av sjø og 

vassdrag kombinert med 

andre formål (sjø) 

- x KP arealdel 

 

Figur 31: Utsnitt av gjeldende regulering rundt foreslått nytt anløpssted for hurtigbåt. 
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8.3 Eiendomsforhold 

Eksisterende anløpssted ligger innenfor eiendommen 238/483 som er en seksjonert eiendom. 

Eiendommen består av 107 seksjoner, hvorav de fleste er private boligseksjoner. Det er også 15 

næringsseksjoner, hvorav 1 eid av Odden Marina Boligsameie, resterende eid av Kleber AS. 

Foreslått nytt anløpssted for hurtigbåt nord for Norcems anlegg ligger innenfor eiendommen 

238/434 som eies av Norcem AS. Slemmestad Brygge har opsjon på kjøp av denne eiendommen 

når arealene er frigjort for utbygging. 

Kart over eiendomsstruktur under viser at aksjeselskaper er de dominerende grunneierne i 

Slemmestad sentrum. Dette er for en stor del sammenfallende med de arealer som er planlagt for 

byutvikling i sentrumsområdet, hvor Slemmestad Brygge AS / Slemmestad Utvikling AS eier 

mesteparten av eiendommene. 

 

Figur 32: Eiendommer vist med røde linjer i området rundt anløpsstedet for hurtigbåt i Slemmestad. 
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8.4 Infrastruktur 

Nettselskap: Norgesnett 

 Per i dag er det mulig å tilknyttes opp til eksisterende høyspennings nett på 2 MW i relativ nærhet 

av tiltaksområdet, men området er i stor endring, og Norgesnett vet ikke hva restkapasiteten i 

dette område vil være i 2024.  

Ved behov utover 2 MW må man anta en oppgradering av høyspennings distribusjonsnettet fram til 

Bødalen transformatorstasjon, ca. 4 km sør for Slemmestad.  

For vurdering av nytt anløpssted vil det være ubetydelige forskjeller i investeringsbehov på 

infrastruktursiden mellom dagens anløpssted og foreslått nytt anløpssted. Om derimot 

infrastrukturen må flyttes etter oppstart av ny transportkontrakt vil flyttekostnadene bli betydelige.   

Figur 33: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt i Slemmestad (Kilde: Matrikkelen, 2020). Eiendom 
238/483 er seksjonert og består av både private boligseksjoner og næringsseksjoner. 
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8.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Dagens mating til hurtigbåt i Slemmestad er preget av lange avstander mellom bussholdeplasser, 

bil-, sykkelparkering og hurtigbåten. Etter at muligheten for nytt anløpssted for hurtigbåt innerst i 

pollen er fjernet, gjenstår to alternative anløpssteder for hurtigbåt i Slemmestad: 

› Dagens anløpssted på tuppen av Slemmestadodden 

› Nytt anløpssted på Norcemstranda nord for Norcems kaianlegg 

Nytt anløpssted ved Norcemstranda har vært et viktig premiss for Asker kommunes 

utviklingsplaner for Slemmestad sentrum og kommunen ønsker å flytte anløpsstedet dit. 

Begge anløpsstedene ligger i noe avstand fra eksisterende sentrum i Slemmestad, ca. 320 meter til 

dagens anløpssted og ca. 350 meter til foreslått nytt anløpssted nord for Norcems kaianlegg. 

Begge plasseringene er utfordrende med hensyn på å få til en mest mulig effektiv overgang 

mellom hurtigbåt og andre transportmidler. Områdereguleringen og påfølgende detaljregulering for 

Vaterland-Slemmestad sentrum tilrettelegger for busstopp i Slemmestad sentrum, i 

Vaterlandsveien ved Sekkefabrikken. Dersom matebusser stopper her, vil det forkorte avstanden 

mellom buss og hurtigbåt i forhold til i dag. I møte med Asker kommune ble det nevnt at det kan 

være aktuelt å trekke bussene enda nærmere, innenfor regulert torg/gatetun innerst i pollen. 

Lokalisering av anløpssted må vurderes ut fra blant annet: 

› Atkomst/tilgjengelighet til anløpsstedet for gående og syklende. Nytt anløpssted: Passering for 

gående gjennom dagens kai for Norcem, hvor deler av anlegget skal ISPS-sikres. 

› Kobling til eventuelle matebusser og pendlerparkering 

› Mulighet for å etablere fasiliteter for reisende i form av venterom og sykkelparkering-/hotell i 

nærheten av anløpsstedet 

› Planer for utvikling/transformasjon av Slemmestad sentrum 

› Finansiering og ansvar for evt. bygging av ny brygge og drift av anløpssted 

Mulighet for etablering av ladeinfrastruktur kan også være ulikt på de to anløpsstedene, men det 

bør ikke nødvendigvis være avgjørende for flytting av anløpssted (gitt at lademuligheter for 

hurtigbåten kan sikres annet sted enn i Slemmestad). Anløpsstedet ved Norcemkaia kan gi 

mulighet for et samarbeid med Norcem/utbyggere om el-forsyningen. Ved dagens anløpssted er 

det begrenset med plass til etablering av tekniske bygg på land. Det skal også sikres tilstrekkelig 

bredde og framkommelighet for kyststi forbi hurtigbåtkaien. Her vil det trolig være større 

muligheter for å etablere eventuell ladeinfrastruktur på flytebrygge i sjøen. 

Videre prosess: 

Lokalisering av anløpssted for hurtigbåten må avklares på grunnlag av en nærmere utredning av 

hva som gir best løsning for kollektivtrafikken og Slemmestad sentrum. I tillegg må ansvar, 

finansiering og fremdrift for en eventuell flytting av anløpssted avklares. 
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Dagens anløpssted ligger innenfor areal regulert til kombinerte formål for samferdselsanlegg og 

kombinerte formål i sjø og vassdrag. For å kunne gjøre tiltak ved dagens anløpssted for hurtigbåt 

er det krav til detaljregulering. I områdereguleringen er det i tillegg stilt krav om felles regulering 

av områdene SKF1, o_SKF2-2, o_SKF4, o_VAA og o_VFV1 (samt at o_VF skal vurderes 

innlemmet), men deler av disse arealene er tatt med i vedtatt detaljregulering for Norcems anlegg. 

Dersom dagens anløpssted skal videreføres må behov for eventuell omregulering og 

planavgrensning avklares med kommunen. 

Mulig nytt anløpssted nord for Norcems anlegg er detaljregulert, men før eventuell realisering av 

hurtigbåtterminalen må man ha løst pendlerparkering og HC-parkering (rekkefølgekrav i 

reguleringsplanen). Stopp/snuplass for matebuss ved anløpsstedet må også løses. 

 

 

Illustrasjoner under viser mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur ved etablering på 

hhv. land og sjø ved de to alternative anløpsstedene. Illustrasjonene viser en løsning med 8 MW 

transformatorkapasitet som også vil kunne tilrettelegge for sambruksløsninger. Ved dagens 

anløpssted er en mulig plassering av et teknisk bygg på 125 m² vist innenfor regulert 

friluftsområde på østsiden av Bryggeveien. For at et teknisk bygg skal gli mest mulig inn i 

Figur 34: Oversikt over mulige traséer for de som kommer med kollektiv, bil, sykkel og hvor 
forflytningshemmede kan kjøre. Kilde: Planbeskrivelse - Detaljreguleringsplan for Norcems anlegg 
i Slemmestad PlanID 2018010, Norconsult AS på vegne av Heidelberg Cement. 
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friluftsområdet kan bygges legges inn i det hellende terrenget og det kan utformes med tilpassede 

fasadematerialer, tilrettelegges for annen bruk, for eksempel ved å åpne takflaten for publikum o.l. 

Dersom deler av ladeinfrastrukturen plasseres på flytebrygge i sjøen er det teoretisk mulig å 

plassere et teknisk bygg på brygga ved dagens anløpssted. Dette må vurderes nærmere med 

hensyn til framføring av kyststi/behov for areal til fri ferdsel. 

Ladeinfrastruktur ved nytt anløpssted er plassert innenfor areal som er avsatt til formålet i vedtatt 

detaljregulering for Norcems anlegg. Det kan også her være mulig med terrengtilpasninger, bruk 

av takflate til allmenn bruk o.l. 
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Figur 35: Illustrasjon av Mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land ved 
dagens anløpssted (8 MW) 

 

Figur 36: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i 
sjøen ved dagens anløpssted (8 MW) 
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Figur 37: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i sjø 
ved foreslått nytt anløpssted (8 MW) 

 

Figur 38: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land ved 
foreslått nytt anløpssted (8 MW) 
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Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Avklare lokalisering av anløpssted 

› Alt. 1) Prosess dersom eksisterende anløpssted videreføres: 

o Kartlegge mer detaljert løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur 

o Gjennomføring av detaljregulering (herunder avklare behov for felles regulering iht. 

vedtatt områderegulering) 

o Gjennomføring av byggesaksprosess 

› Alt. 2) Prosess dersom nytt anløpssted besluttes: 

o Avklare finansiering, bygging og drift av nytt anløpssted 

o Gjennomføring av byggesaksprosess 

Ruter har gitt innspill til plankart og bestemmelser i Asker kommune sitt arbeid med ny 

kommuneplan. 

8.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved anløpsstedet i Slemmestad beskrevet: 

 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 O
F
F
. 

IN
S
T
A
N

S
E
R
 

Asker kommunestyre I hovedsak opptatt av tilrettelegging 

for utslippsfrie hurtigbåter 

Asker kommune, Samfunnsutvikling – Avdeling 

reguleringsplan og Avdeling byggesak 

Plan- og bygningsmyndighet (avklare 

behov for regulering, dispensasjon og 

byggesak, plassering og utforming av 

ladeinfrastruktur) 

Asker kommune, Samfunnstjenester - Eiendom Gjennomføring av planlagt utbygging i 

Slemmestad, inkludert avtaler mellom 

offentlige og private aktører om 

gjennomføring 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen, naturmiljø og 

friluftsinteresser på land og i sjø 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Viken fylkeskommune – Rådsområde for samferdsel Tilrettelegging for kollektivreisende 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 

havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 
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 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N
E
R
 Røyken historielag Hensyn til kulturminner og kulturmiljø 

Odden Marina Båtforening Konsekvenser for småbåter 

Oslofjordens friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 

bruk av strandsonen 

Velforening i Slemmestad  Eventuelle negative konsekvenser for 

nærmiljøet 

A
N

D
R
E
 

Odden Marina Boligsameie Grunneier og nabo (eksisterende 

anløpssted) 

Norcem AS Grunneier og nabo (foreslått nytt 

anløpssted) 

Bruk av deler av områder i 

Slemmestad sentrum til sin virksomhet 

(omlasting og lagring av sement) 

Slemmestad Brygge / Slemmestad Utvikling Grunneier og eiendomsutvikler av 

framtidige utbyggingsområder i 

Slemmestad sentrum 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 

bygg 

Pendlere med hurtigbåt Forhold for reisende 

Elvia Etablering og drift av strømnettet. 

Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 

og nettstasjoner), behov for ny 

infrastruktur 

Kruser Tilrettelegging og mulighet for elbåt-

plass 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Figur 39: Interessenter ved anløpsstedet i Slemmestad. 

I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 
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Figur 40: Interessentmatrise for anløpsstedet i Slemmestad. 

 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse. 
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9 Lysaker 

9.1 Dagens situasjon 

 

Figur 41: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt på Lysaker. 

Anløpsstedet for hurtigbåt på Lysaker ligger på Bærum-siden av Lysakerelva, ca. 200 meter sør for 

Lysaker bru (E18-brua). På vestsiden av Lysaker brygge ligger kontor- og næringsbebyggelse. 

Hurtigbåtlinje B11 Nesodden – Lysaker har 6 avganger fra Lysaker brygge på morgenen og 7 

avganger på ettermiddagen. Det tar 8 minutter med hurtigbåten mellom Lysaker brygge og 

Nesoddtangen. 

Linje B11 - Avganger Lysaker brygge 

Morgen (retning Nesoddtangen): Ettermiddag (retning Nesoddtangen): 

06:49 15:09 

07:09 15:29 

07:29 15:49 

07:49 16:09 

08:09 16:29 

08:29 16:49 

 17:19 

Tabell 3: Avganger fra Lysaker brygge, linje B11 Nesoddtangen – Lysaker brygge (Kilde: www.ruter.no) 
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Fra anløpsstedet er det ca. 450 meter gangavstand til Lysaker stasjon. Lysaker stasjon med 

bussterminal er et viktig knutepunkt for overgang til båt, og reisende kan benytte både regiontog, 

lokaltog og flytog for å reise til og fra Lysaker. I tillegg er det mange regionale og lokale busslinjer 

som går innom bussterminalen. Med Fornebubanen som er under bygging vil det også komme T-

banestasjon i området. 

På Lysaker brygge er det tilrettelagt for reisende med to leskur og låsbar sykkelparkering. Det har 

tidligere vært bysykkelstativ i sommersesongen, men dette kan i fremtiden bli erstattet av 

mikromobilitetstilbud (elsparkesykler og elsykler). 

 

 

 

Lysakerelva er registrert som naturtypelokalitet "Viktig bekkedrag" (viktig/B-verdi), spesielt på 

grunn av elvas funksjon for laks og sjøørret. I elva er det også registrert elvemusling, som er en 

Figur 42: Foto av dagens anløpssted for hurtigbåt på Lysaker. Kilde: Google Maps, Street View. 

Figur 43:  Lysakerelva er registrert som naturtype "Viktig bekkedrag" (Kilde: naturbase.no). 
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art av særlig stor forvaltningsinteresse. Det er i tillegg registrert arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse og rødlistearter (fugle- insektsarter) i området. 

Arealene på land og sjø ligger innenfor områder som er kartlagt som svært viktige friluftsområder, 

hhv. strandsonen på strekningen fra Sjøflyhavna til Lysaker og havflaten Bærumspollen - Lysaker. 

9.2 Planstatus 

Overordnede planer og føringer 

KVU Oslo-Navet, 16.11.2015 

KVU Oslo-Navet legger til grunn at Lysaker blir et regionalt kollektivknutepunkt der reisende fra 

regionen og forstedene møter byens kollektivtilbud med forbindelser både til sentrum, indre by og 

på tvers. Lysaker vil være regionens viktigste omstigningsknutepunkt i vest, kalt Byport vest. Flere 

reisende som skal bytte fra buss til bane, gir behov for et kompakt knutepunkt med flere 

termineringsplasser for regionbussene som vil ha Lysaker som endeholdeplass. KVU’en foreslår å 

utvide Lysaker stasjon med to nye jernbanespor og lengre plattformer. 

Kommuneplan for Bærum 

Ny kommuneplan for Bærum er under utarbeidelse. I kommuneplanens arealdel for Bærum 

kommune 2017-2035, vedtatt 04.04.2018, er Lysaker definert som bysenter og det påregnes at 

Lysaker sammen med Fornebu skal ta 40 % av all framtidig vekst i kommunen fram mot 2035. 

Kommuneplanen stiller krav om at Lysaker-området skal undergis felles planlegging før 

detaljregulering og gjennomføring av tiltak, som områderegulering eller annet plangrunnlag som 

sikrer samarbeid om planløsning og gjennomføring av felles utbygging. Anløpsstedet for hurtigbåt 

på Lysaker ligger innenfor hensynssonen for felles planlegging (H810) angitt på plankartet. 

Kommuneplanen har i tillegg en generell bestemmelse (§ 3.1) om at det i byggeområder og 

sjøområder ikke kan utføres arbeid og tiltak som nevnt i pbl §§ 20-1 og 20-2 før området inngår i 

reguleringsplan. 

Iht. kommuneplanens § 2.1 gjelder kommunedelplaner og reguleringsplaner så langt de ikke er i 

strid med kommuneplanens areadel. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg 

supplere gjeldende kommunedelplaner og reguleringsplaner der disse ikke selv angir noe annet. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor et større område langs Lysakerelva som er avsatt til 

grønnstruktur. Innenfor områder avsatt til grønnstruktur tillates tiltak for å fremme friluftsliv, 

turveier og områder for lek og rekreasjon (§ 31.1). Det er markert nåværende turvei gjennom 

området. Sjøarealene og en smal stripe av brygga i sør er avsatt til kombinert formål i sjø og 

vassdrag. Lysakerelva og sjøarealene rundt brygga ligger innenfor hensynssone bevaring 

naturmiljø (H560), hvor det skal legges særlig vekt på naturverdiene. Lysaker brygge ligger ikke 

innenfor grense for virkeområde SPR for strandsonen, slik den er vist på kommuneplankartet. 
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Figur 44: Utsnitt av plankart ved Lysaker, kommuneplanens arealdel for Bærum 2017 – 2035. 

Figur 45: Utsnitt av plankart ved anløpsstedet for hurtigbåt på Lysaker, 
kommuneplanens arealdel for Bærum 2017 – 2035. 
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Kommuneplan for Oslo 2018, samfunnsdelen, vedtatt 30.01.2019 

I kommuneplanen for Oslo er Lysaker definert som kollektivknutepunkt med potensiale for 

bymessig utvikling og høy arealutnyttelse. 

Kommunedelplan for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget, vedtatt 18.06.2014 

Kommunedelplanen for Lysaker- og Sørkedalsvassdraget har som hovedhensikt å bevare de store 

naturverdiene i og langs elva, ivareta viktige kulturminner-/miljøer og tilrettelegge for friluftsliv. I 

kommunedelplanen er tilsvarende områder som i kommuneplanen vist som område for 

grønnstruktur – friområde og område for bruk og vern av sjø og vassdrag, samt hensynssone 

bevaring naturmiljø (H560). Innen områder vist med hensynssone naturmiljø skal det tas særskilt 

hensyn til naturverdier og eksisterende terreng ved skjøtsel og tiltak (§ 9.1). 

VPOR Lysakerbyen, vedtatt 06.02.2019 i Bærum / 19.06.2019 i Oslo 

Bærum og Oslo kommuner har utarbeidet en felles veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for 

Lysaker, med visjonen "Urban portal - fra trafikkmaskin til levende by". Planen gir retningsgivende 

føringer for hvordan Lysaker kan utvikles som helhetlig by, lokalsenter og knutepunkt, med 

hovedfokus på de offentlige rommene og myke trafikanters interesser. Dagens anløpssted for 

hurtigbåt er vist på hovedkart VPOR Lysaker. Området rundt anløpsstedet inngår i 

"sentrumsstrengen" - hovedforbindelsen med viktige gater og byrom som forbinder de ulike 

sentrum i den framtidige Lysakerbyen. Dagens park ved Lysaker brygge planlegges utvidet og 

videreutviklet med større gresskledde flater, trær, annen frodig vegetasjon og soner tilrettelagt for 

rekreasjon og lek.  

Figur 46: Utsnitt av hovedkart VPOR Lysaker. 
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Det er markert turvei gjennom området og det er foreslått en ny bro mellom Lysaker og Sollerud 

brygge som forbinder kyststi i begge retninger. Det er også vist en forbindelse i 

hovedsykkelveinettet gjennom området. 

Gjeldende regulering 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor et 

område som er regulert til fellesområde – 

adkomst/ parkering/grøntareal (FA2) i 

reguleringsplan for Lysaker syd, øst for 

Strandveien (PlanID 1992038, vedtatt 

27.04.1994). Arealformål grønnstruktur og 

hensynssone naturmiljø i kommuneplanens 

arealdel og kommunedelplan for Lysaker-/ 

Sørkedalsvassdraget gjelder her foran 

gjeldende reguleringsformål. Søndre del av 

brygga og vannflaten sør for denne er regulert 

til trafikkområde - havneområde (Th1) i samme 

plan, som er forbeholdt båter med offentlig 

passasjertrafikk. Brygger eller bøyer tillates 

ikke utlagt på Th2 (Lysakerelva). Det er 

regulert allment tilgjengelig gang-/sykkelvei 

gjennom fellesområdet FA2. 

Figur 47: Utsnitt av framtidig hovedsykkelveinett i sentrumsområdet, VPOR Lysakerbyen. 

Figur 48: Utsnitt av gjeldende regulering for området 
rundt dagens anløpssted for hurtigbåt. 

FA2 

Th1 

Th2 
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Områderegulering Lysaker kollektivknutepunkt (under arbeid) 

Statens Vegvesen igangsatte, i samarbeid med Bærum og Oslo kommuner, i 2017 arbeid med 

områderegulering for Lysaker kollektivknutepunkt. Mulighetsstudie «Lysaker – fra trafikkmaskin til 

levende by», 17.01.2017, og VPOR Lysakerbyen skulle legges til grunn for arbeidet. Hensikten med 

planen var å utvikle Lysaker til et regionalt knutepunkt for buss, tog og T-bane, hvor det skal bli 

enklere omstigning mellom transportformene. Statens Vegvesen planla ny busstasjon med 

holdeplasser, venteareal for buss, hovedsykkelvei, gatenett og offentlige rom i tilknytning til 

anlegget. Det var forutsatt å heve E18 for å frigjøre arealer til bussfunksjoner, øke kontakten mot 

stasjonsområdet, Lysakerelva og fjorden og gi et mer sammenhengende bygulv. Planarbeidet 

skulle bidra til byutvikling med en konsentrert bolig- og arbeidsplassvekst i tråd med regionale og 

statlige føringer. Planprogram for områdereguleringen ble fastsatt i planutvalget i Bærum 13. 

desember 2018 og av Bystyret i Oslo kommune 19. juni 2019. Anløpsstedet for hurtigbåt ligger 

innenfor varslet planområde for områdereguleringen.  

Planarbeidet ble stoppet på grunn av at den planlagte hevingen av E18 ble for dyr, men 

planarbeidet er startet opp igjen i 2021 med nye forutsetninger etter at en forenklet løsning for 

Lysaker kollektivterminal er tatt inn i E18-prosjektet (stortingsvedtak Innst. 393 S). Nå vil det 

være fokus på å løse utfordringene for bussen. Viken er ansvarlig for gjennomføring av 

planarbeidet. 

Plansituasjonen kort oppsummert: 

 

Anløpssted Gjeldende 

arealformål 

Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-/ 

prosjektarbeid 

Lysaker Grønnstruktur – 

friområde (land) 

Bruk og vern av sjø og 

vassdrag (sjø) 

Bevaring 

naturmiljø 

(Lysakerelva) 

- Områderegulering 

Lysaker 

kollektivknutepunkt 
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9.3 Eiendomsforhold 

 

 

Anløpsstedet for hurtigbåt på Lysaker ligger innenfor eiendommen 40/205, som eies av DNB 

Livsforsikring AS. En mindre del ligger innenfor eiendommen 41/61, som eies av Strandveien 18 

Eiendom hjemmel AS. Anløpsstedet driftes av Viken fylkeskommune. 

 

  

Figur 49: Eiendommer vist med røde linjer i området rundt anløpsstedet for hurtigbåt på Lysaker. 
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Figur 50: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt på Lysaker (Kilde: Matrikkelen, 2020). 
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9.4 Infrastruktur 

Nettselskap: Elvia 

Som beskrevet i kapittel 2 så er det i denne kartleggingen valgt å illustrere mulig plassering og 

arealbehov for infrastruktur som gjør det mulig å ta i bruk en effekt på opptil 8 MW ved 

anløpsstedene. Dette krever et visst areal, men også at det er mulig å koble opp så høy effekt i 

området. 

Per i dag er det mulig å tilknyttes opp til eksisterende høyspennings nett på 2 MW i relativ nærhet 

av tiltaksområdet. 

 

Figur 51: Eksisterende høyspenningsnett i området rundt anløpsstedet på Lysaker. 

Dersom det er behov for mer effekt må det legges ny høyspenttrasé fra transformatorstasjon ved 

Fornebu. Denne muligheten for å hente ut mer effekt forutsetter at det er bygget ny 

transformatorstasjon på Koksa slik at strømnettet på Fornebu blir ivaretatt. 

Et eventuelt foreslått trasé her er 1,6 km. 
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Figur 52: Eksempel på mulig trasé for ny høyspent fra Fornebu. 

9.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Overordnede planer for utvikling av Lysakerbyen forutsetter at dagens anløpssted for hurtigbåt 

opprettholdes. Dersom anbefalinger i VPOR Lysakerbyen og mulighetsstudie om et 

sammenhengende bygulv/ "sentrumsstreng" realiseres, vil det kunne bedre kontakten mellom 

arealene ved fjorden og framtidig stasjonsområde med tog, T-bane og bussterminal. 

Området er avsatt til grønnstruktur i kommuneplanen og KDP for Lysaker-/Sørkedalsvassdraget 

hvor det er planer om utvidelse og videreutvikling av dagens park. Det går også kyststi gjennom 

området. Eventuelle tiltak for ladeinfrastruktur på land må tilpasses en planlagt videreutvikling av 

parken og kyststien. Nye tiltak som ikke er knyttet til bruken av området til friluftsliv, rekreasjon 

eller lek, som etablering av ladeinfrastruktur, vil sannsynligvis kreve dispensasjon fra formålet eller 

omregulering, men vil først kunne avklares med kommunen når det foreligger tegninger for det 

konkrete tiltaket. 

Det er knyttet naturverdier til Lysakerelva. Iht. gjeldende regulering kan det ikke etableres 

flytebrygge ut i Lysakerelva (innenfor havneområde Th2). Vannflaten på sørsiden av dagens 

brygge der hurtigbåten legger til er markert som område for båtanløp/forbeholdt båter med 

offentlig passasjertrafikk. Det må avklares med kommunen om eventuell flytebrygge her kan 

etableres innenfor gjeldende regulering. Siden det er knyttet naturverdier til Lysakerelva kan det 

bli stilt krav om dokumentasjon på at naturverdiene i elva ikke påvirkes negativt av nye tiltak. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor område hvor det er krav om felles planlegging før 

detaljregulering og gjennomføring av tiltak. Arbeid med felles plan (områderegulering for Lysaker 

kollektivknutepunkt) er igangsatt. Anløpssted for hurtigbåt ligger innenfor varslet planområde for 

områdereguleringen, men planarbeidet vil sannsynligvis pågå over lang tid og omfang/avgrensning 

er uavklart. Det kan være mulighet for å få unntak fra kravet om felles planlegging for tiltak som 

gjelder infrastruktur til lading. Argumentasjon for at tiltakene kan unntas fra kravet er blant annet 
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at det ikke er noen planer om endret plassering av anløpsstedet (i VPOR Lysakerbyen er 

anløpsstedet forutsatt beholdt der den ligger i dag) og at det gjelder mindre infrastrukturtiltak som 

ikke vil vanskeliggjøre en helhetlig utvikling av området. 

Illustrasjoner under viser mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur ved etablering på 

hhv. land og sjø. Illustrasjonene viser en løsning med 8 MW transformatorkapasitet som også vil 

kunne tilrettelegge for sambruksløsninger. Det er begrenset med plass i området rundt 

anløpsstedet for tekniske bygg på land dersom byggene ikke skal plasseres i opparbeidete 

grøntarealer, som i utgangspunktet bør unngås. 

Dersom deler av ladeinfrastrukturen plasseres på flytebrygge i sjøen er en mulig plassering av 

nettstasjon og tavlerom innenfor eksisterende parkeringsområde ved Strandveien 20. Plasseringen 

forutsetter fjerning av 2-3 parkeringsplasser. Området er avsatt til grønnstruktur i 

kommuneplanen. 

Dersom all ladeinfrastruktur skal plasseres på land er en mulig plassering i parkområdet rett ved 

anløpsstedet. Med en slik plassering vil det være nødvendig å gjøre tiltak med arkitektonisk 

utsmykking, vegetasjon og/eller terrengbearbeiding. 

Alternativt kan det ses på mulige plasseringer på østsiden av elva, med etablering av kabel på 

elvebunnen. Da er det i så fall en prosess mot Oslo kommune. 
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Figur 53: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i 
sjøen (8 MW) 

Figur 54: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land (8 MW) 
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Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Kartlegge mer detaljert løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur og drøfte 

forslag til løsning med grunneier. 

› Avklare med kommunen om tiltak for ladeinfrastruktur kan unntas fra kravet om felles 

planlegging 

› Avklare med kommunen om tiltak for ladeinfrastruktur kan behandles som byggesak med 

dispensasjon eller om det er behov for omregulering 

› Gjennomføring av planprosess (detaljregulering) og/eller byggesaksprosess 

9.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved anløpsstedet på Lysaker beskrevet: 

 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 O
F
F
. 

IN
S
T
A
N

S
E
R
 

Bærum kommunestyre I hovedsak opptatt av tilrettelegging 

for utslippsfrie hurtigbåter 

Bærum kommune, Avdeling regulering og Avdeling byggesak Plan- og bygningsmyndighet (avklare 
behov for regulering, dispensasjon og 
byggesak, plassering og utforming av 
ladeinfrastruktur) 

Bærum kommune, Avdeling Park, landbruk, natur og 
kulturvern 

Naturverdier i Lysakerelva 

Friluftsverdier på land og i elv/sjø 
(kyststi, park m.m.) 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen, naturmiljø og 
friluftsinteresser på land og i sjø 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Viken fylkeskommune – Rådsområde for samferdsel Utvikling av Lysaker som helhetlig by, 
lokalsenter og knutepunkt 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 
havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Utvikling av Lysaker som helhetlig by, 
lokalsenter og knutepunkt  

Påvirkning på arealer på Oslosiden av 
Lysakerelva 
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 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N

E
R
 

Lysakervassdragets Venner Naturverdier i Lysakerelva 

Friluftsverdier på land og i elv/sjø 
(kyststi, park m.m.) 

Oslofjordens friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 
bruk av strandsonen 

Redningsselskapet Ferdsel for redningsskøyter 

A
N

D
R
E
 

DNB Livforsikring AS  Grunneier 

Strandveien 18 Eiendom hjemmel AS Grunneier 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt bygg 

Øvrige naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt bygg 

Pendlere med hurtigbåt  Forhold for reisende  

Elvia Etablering og drift av strømnettet. 
Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 
og nettstasjoner), behov for ny 

infrastruktur 

Sollerud Båtbyggeri & Slipp AS Konsekvenser for småbåter 

Sollerud båtforening Konsekvenser for småbåter 

Sollerudstranda skole (praktisk rettet alternativ 
ungdomsskole) 

Bruk av arealer på land og i sjø til 
undervisning 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Figur 55: Interessenter ved anløpsstedet på Lysaker. 

I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 
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Figur 56: Interessentmatrise for anløpsstedet på Lysaker. 

 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse. 
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10 Fornebu 

10.1 Dagens situasjon 

 

Figur 57: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt på Fornebu. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger på Sagflisodden ved Rolfsbukta på Fornebus østside. Sjøflyhavna 

Kro, som er en karakteristisk og identitetsskapende bygning i området, ligger rett vest for 

hurtigbåtbrygga. Området rundt består av asfalterte flater som brukes til parkering. Hurtigbåten 

mellom Aker brygge og Drøbak trafikkerer Fornebu i sommerhalvåret (linje B22), med 3 avganger i 

hver retning om dagen. Båten bruker 12 minutter inn til Aker brygge. Ved høyvann inne ved 

Lysaker benyttes Fornebu brygge av linje B11. Sjøflyhavna er også anløpssted for sjøfly og 

fortøyningssted for utrykningsbåter. 
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Figur 58: Dagens midlertidige bryggeanlegg for hurtigbåt på Fornebu. 

Dagens anløpssted for hurtigbåt består av flytebrygge med landgang. Flytebryggen ble etablert i 

forbindelse med prøvedrift av rutetilbud mellom Fornebu og Aker Brygge 2014 – 2016. I tillegg er 

det venteskur og et mindre antall sykkelparkeringsplasser under tak. Bysykkelstativ som har vært 

plassert her tidligere kan i fremtiden bli erstattet av mikromobilitetstilbud (elsparkesykler og 

elsykler). Busslinje 31 Snarøya – Grorud stopper i Rolfsbuktveien, ca. 400 meter fra anløpsstedet 

for hurtigbåt. Det er også holdeplasser for flere busslinjer i Snarøyveien. Endestasjon for 

Fornebubanen er under bygging innenfor området Fornebu sør. 

Det er ingen registrerte naturvernområder eller naturtyper i tilknytning til dagens anløpssted. Hele 

Fornebu er registrert som område for arter av nasjonal forvaltningsinteresse (dverglo). Det er også 

registrert andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse og rødlistearter (hovedsakelig fuglearter) i 

området. Sjøflyhavna og sjøboden er SEFRAK-registrerte bygg (bygg som er oppført før år 1900) 

og er vurdert som bevaringsverdige. 

10.2 Planstatus 

Overordnede planer 

Kommuneplan for Bærum 

Ny kommuneplan for Bærum kommune er under utarbeidelse. Kommuneplanens arealdel for 

Bærum kommune 2017-2035, vedtatt 04.04.2018, legger til grunn gjeldende arealstrategi hvor 

Fornebu er angitt som en av fire hovedutbyggingsretninger i kommunen. Fornebu er definert som 
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områdesenter og det er påregnet at Fornebu sammen med Lysaker skal ta 40 % av all framtidig 

vekst i kommunen fram mot 2035. 

I kommuneplanen er området hvor dagens anløpssted for hurtigbåt ligger avsatt til grøntområde, 

men innenfor dette området gjelder arealbruken i kommunedelplan 3 for Fornebu, som er vedtatt i 

etterkant av kommuneplanen. 

Kommunedelplan for Fornebu (KDP3), vedtatt 27.03.2019 

Området på nordsiden av Rolfsbukta er i kommunedelplanen avsatt til kombinert bebyggelse og 

anleggsformål (KBA 4.1 - Sjøflyhavna). I kommunedelplanen omtales Sjøflyhavna som "det eneste 

stedet ved sjøen på Fornebu som har potensial for en bryggekant av urban karakter og 

menneskelig skala". Kommunedelplanen legger opp til en bymessig utvikling av området med 

offentlig sjøfront, sjøsportaktiviteter (seilsportsenter, kajakkpadling), en sjørelatert attraksjon som 

akvarium eller sjøbad, bevertning og kulturopplevelser. I området skal det tilrettelegges for 

hurtigbåtanløp som kan koble Fornebu til andre deler av Oslofjorden via sjøveien. Allmennheten 

skal sikres sammenhengende direkte tilgang til fjorden på en slik måte at allmennhetens 

interesser, trivsel og bruk av sjøen ivaretas og styrkes. 

Kommunedelplanen åpner for at det kan vurderes utbygging i sjø på østsiden av sjøflyhavna, 

innenfor bestemmelsesområde #5 (§ 41.2 i KDP 3): Innenfor bestemmelsesområde #5 skal 
overgangen mellom land og vann, forurensningsfare og hensyn til naturmangfold og friluftsliv 
avklares og nødvendige tiltak i sjø for realisering av sjørelatert attraksjon e.l. i felt KBA4.1 belyses. 

Det er krav om detaljregulering av området før tiltak kan gjennomføres. 

Sjøflyhavna kro og vaktbod er angitt med hensynssone kulturmiljø (H570_2) for å sikre at 

bygningene bevares. I kommunedelplanen er det også en hensynssone landskap (H550_4) for å 

ivareta et åpent byrom og en visuelt åpen landskapskorridor mot sjøen. 

Figur 59: Utsnitt av plankart ved Sjøflyhavna, kommuneplanens arealdel for Bærum 2017 – 2035. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

 

Figur 60: Utsnitt av gjeldende regulering for området ved Sjøflyhavna. 

Anløpsstedet for hurtigbåt på Fornebu ligger innenfor reguleringsplan for Fornebu – Rolfsbukta 

nord og Rolfstangen (PlanID 2014002), vedtatt 18.11.2015. Reguleringsplanen tilrettelegger for 

etablering av seilsportsenter (felt I2) på nordsiden av Sjøflyhavna Kro, videre drift av kroa og 

etablering av offentlig kai (felt oK) for rutebåt, sjøfly, utrykningsfartøy og servicebygg samt 

gjestebrygge for fritidsbåter på sørsiden av Sjøflyhavna Kro. Strandsonen i området skal 

tilgjengeliggjøres som tur- og rekreasjonsområde for allmennheten. Deler av denne 

reguleringsplanen er tilsidesatt av kommunedelplanen for Fornebu. Tilsidesettingen gjelder feltene 

oP2, I2, oG, oS, B, oBF, oK, GP2 og GP1, som er områdene på land på nordsiden av Rolfsbukta, 

hvor dagens anløpssted for hurtigbåt ligger. 

Sjøarealene hvor dagens flytebrygge ligger er regulert til Bruk og vern av sjø og vassdrag – 

Ferdsel, offentlig (oFE), som har følgende bestemmelser (§ 7.1): "Allmenn ferdsel på sjø. Innenfor 
feltet tillates kortvarig fortøyning og oppankring av fritidsbåter, der de ikke er i veien for 
utrykningsfartøy og kommersiell drift av rutebåt eller sjøfly. Fortøyningsbøyer tillates ikke, heller 
ikke flytebrygger eller utriggere fra brygge." 

Pågående reguleringsplaner 

Det er igangsatt arbeid med detaljregulering av området KBA4.1 i kommunedelplan 3 for Fornebu, 

kalt Fornebu brygge (Innsendt planinitiativ, november 2020). Selvaag er forslagsstiller, OBOS er 

grunneier. Selvaag/OBOS ønsker å fremme en detaljregulering av området for å gi Fornebu et 

urbant møte med fjorden. Formål er i hovedsak kombinert bebyggelse og anlegg. Det er forutsatt 

småskala bebyggelse mot fjorden, med opptrapping mot den eksisterende bakenforliggende 

bebyggelsen. Det planlegges tilrettelagt for satsinger innenfor havrelatert næring og 

kunnskapsutvikling, med et marint senter med akvarium plassert i sjøen ytterst mot fjorden. Det 

er i planinitiativet foreslått alternative plasseringer av senteret som skal vurderes i planarbeidet. 

Det skal tilrettelegges for rutebåt til området, og det er forutsatt at mulig lokalisering skal utredes 

I2 

oK 
oFE 

oP2 

oG 

GP1 oS 

GP2 

B 



 

 

     
 80  SAMARBEIDSMODELL HURTIGBÅT: KARTLEGGING AV PLANSITUASJON OG EIENDOMSFORHOLD 

  

som del av planarbeidet. Det har vært avholdt oppstartsmøte (arkivsak 20/23907) om 

planinitiativet og det har vært politisk sak om planinitiativet i kommunens planutvalg. 

 

Figur 61: Skisse til plankart. Planinitiativ for Fornebu brygge, Selvaag AS, november 2020. 
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Figur 62: Alternativer for plassering av marint senter/akvarium (AQ). Planinitiativ for Fornebu brygge, Selvaag 
AS, november 2020. 

 

 

Figur 63: Volumskisse alternativ A (AQ plasseres i Rolfsbukta). Planinitiativ for Fornebu brygge, Selvaag AS, 
november 2020. 
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Plansituasjonen kort oppsummert: 

Anløpssted Gjeldende 

arealformål 

Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-/ 

prosjektarbeid 

Fornebu Kombinert 

bebyggelse og 

anleggsformål (land) 

Bruk og vern av sjø 

og vassdrag (sjø) 

Hensynssone 

bevaring 

kulturmiljø 

Hensynssone 

landskap 

x Detaljregulering 

Fornebu brygge 

10.3 Eiendomsforhold 

Anløpsstedet for hurtigbåt på Fornebu ligger innenfor eiendommen som eies av Rolfsbukta AS 

(OBOS). Viken fylkeskommune eier flytebryggen og Viken kollektivterminaler har ansvar for drift 

og vedlikehold av anløpsstedet. 

 

Figur 64: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt på Fornebu. Kilde: Planinitiativ for Fornebu brygge, 
Selvaag AS, november 2020. 
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10.4 Infrastruktur 

Nettselskap: Elvia 

Som beskrevet i kapittel 2 så er det i denne kartleggingen valgt å illustrere mulig plassering og 

arealbehov for infrastruktur som gjør det mulig å ta i bruk en effekt på opptil 8 MW ved 

anløpsstedene. Dette krever et visst areal, men også at det er mulig å koble opp så høy effekt i 

området.  

Per i dag er det mulig å tilknyttes opp til eksisterende høyspennings nett på 2 MW i relativ nærhet 

av tiltaksområdet. 

Dersom det er behov for mer effekt må det legges ny høyspenttrasé fra fremtidig ny 

transformatorstasjon ved Koksa. Muligheten for å hente ut denne effekten forutsetter at det er 

bygget ny transformatorstasjon på Koksa slik at strømnettet på Fornebu blir ivaretatt. 

Et eventuelt foreslått trasé her er vil være avhengig av endelig plassering av ny 

transformatorstasjon. 

10.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Innsendt planinitiativ fra Selvaag/OBOS tilrettelegger for en bymessig utvikling av området ved 

Sjøflyhavna. I planinitiativet er det forutsatt å undersøke muligheten for utfylling/bygging i sjø i 

området ved dagens anløpssted for hurtigbåt. Forslagsstiller og Bærum kommune har ikke kommet 

til enighet om alle aspekter ved planforslaget, inkludert mulig utbygging i sjø, men kommunens 

planutvalg har åpnet for at alternativ med utfylling i sjø kan vurderes i videre arbeid med 

planprogram og konsekvensutredning. Uavhengig av om det blir aktuelt med bygging i sjø vil det 

bli store endringer av området og det vil være nødvendig å utrede lokalisering av nytt anløpssted 

for hurtigbåt med lading i forbindelse med planarbeidet. 

Gjeldende reguleringsplan for området forutsetter en permanent plassering av anløpssted for 

hurtigbåt innenfor felt oK rett sørvest for dagens midlertidige båtanløp. Gjeldende reguleringsplan 

åpner i utgangspunktet ikke for rutebåtanløp eller flytebrygger på dagens plassering.  Da gjeldende 

reguleringsplan er tilsidesatt av kommunedelplan 3 for Fornebu er ikke planens føringer for 

hurtigbåt lenger aktuelle, og det vil være framtidig detaljregulering for Fornebu brygge som 

avklarer endelig lokalisering av nytt anløpssted for hurtigbåt. 

Fram til området utvikles vil det være aktuelt med fortsatt bruk av dagens flytebrygge. For 

flytebryggen foreligger det en midlertidig brukstillatelse fram til sommeren 2022. I første omgang 

må det søkes om å forlenge brukstillatelsen til sommeren 2024.  I det videre arbeidet må det 

avklares om det skal søkes å forlenge den midlertidige brukstillatelsen, samt avtale om leie av 

grunn/bruk av anløpsstedet. 

Illustrasjoner under viser mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur ved etablering på 

hhv. land og sjø, i en situasjon på kort sikt før området er transformert. Illustrasjonene viser en 

løsning med 8 MW transformatorkapasitet som også vil kunne tilrettelegge for sambruksløsninger. 
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Figur 65: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land (8 MW) 

Figur 66: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i 
sjøen (8 MW) 
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På lengre sikt må anløpsstedet for hurtigbåt tilpasses framtidig plassering av bebyggelse og 

bryggeområder i byutviklingsområdet for Sjøflyhavna/Fornebu brygge. Det bør ses på muligheter 

for å innpasse tekniske bygg for ladeinfrastruktur og eventuelle andre funksjoner til hurtigbåtene i 

framtidig bebyggelse. Dette må eventuelt innarbeides i det pågående arbeidet med 

detaljreguleringsplan for Fornebu brygge. 

Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Følge opp og gi føringer/innspill til pågående planarbeid for Fornebu brygge/Sjøflyhavna med 

hensyn til lokalisering, arealbehov, løsninger m.m. for hurtigbåtanløp og ladeinfrastruktur 

› Påse at hurtigbåtanløp og ladeinfrastruktur sikres i pågående detaljregulering 

› Gjennomføring av detaljregulering (ansvar Selvaag/OBOS) 

› Gjennomføring av byggesaksprosess 

› Vurdere mulige tiltak på kort og lang sikt (tiltak før og etter at planlagt 

transformasjonsområde er bygd ut) 

10.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved anløpsstedet på Fornebu beskrevet: 

 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 O
F
F
. 

IN
S
T
A
N

S
E
R
 

Bærum kommunestyre I hovedsak opptatt av tilrettelegging 

for utslippsfrie hurtigbåter 

Bærum kommune, Avdeling regulering og Avdeling 

byggesak 

Plan- og bygningsmyndighet (avklare 

behov for regulering, dispensasjon og 
byggesak, plassering og utforming av 
ladeinfrastruktur) 

Bærum kommune, Avdeling Park, landbruk, 

natur og kulturvern 

Konsekvenser for bevaringsverdige 
bygg (Sjøflyhavna og sjøboden) 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen, naturmiljø og 
friluftsinteresser på land og i sjø 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Viken fylkeskommune – Rådsområde for kultur og 
mangfold, Rådsområde for samferdsel 

Kulturminner 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 
havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 
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 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N
E
R
 

Lysakerfjorden brettseilerklubb Bruk av sjøarealer til brettseiling 

Oslofjordens friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 
bruk av strandsonen 

Fornebulandet vel Eventuelle negative konsekvenser for 
nærmiljøet 

A
N

D
R
E
 

Rolfsbukta AS (OBOS) Grunneier 

Selvaag Forslagsstiller detaljregulering for 
Fornebu brygge 

Viken fylkeskommune, Eiendom Eier av dagens flytebrygge 

Viken kollektivterminaler Ansvar drift og vedlikehold av 
anløpsstedet 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Øvrige naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Elvia Etablering og drift av strømnettet. 
Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 
og nettstasjoner), behov for ny 
infrastruktur 

Fonnafly Oslo AS Bruk av området til sjøfly-/helikopter 

Asker og Bærum brann og redning IKS Bruk av området til brannbåt 
(utrykning) 

Brukere av hurtigbåt Forhold for reisende 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Figur 67: Interessenter ved anløpsstedet på Fornebu. 

 

I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 
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Figur 68: Interessentmatrise for anløpsstedet på Fornebu. 

 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse. 
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11 Aker brygge 

11.1 Dagens situasjon 

 

 

Figur 69: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt på Aker brygge. 

Aker brygge er knutepunkt for båttrafikken i Indre Oslofjord. Herfra går Nesoddenfergen, 

hurtigbåtene og øybåtene. Aker brygge trafikkeres av hurtigbåtlinje B20 Aker brygge – 

Slemmestad, samt sommerrutene B21 Aker brygge – Drøbak – Son og B22 Aker brygge - Drøbak 

via Vollen og Slemmestad. Hurtigbåtlinje B20 Slemmestad - Aker brygge har 2 avganger fra Aker 

brygge på morgenen og 5 avganger på ettermiddagen. Båten bruker 25 min til Vollen og 32 min til 

Slemmestad.  

Linje B20 - Avganger Aker brygge 

Morgen (retning Slemmestad): Ettermiddag (retning Vollen): 

06:41 15:10 

07:46 15:45 

 16:20 

 16:55 

 17:30 

Tabell 4: Avganger fra Aker brygge, linje B20 Aker brygge - Slemmestad. 
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B21 har midt på sommeren 2 avganger i hver retning om helga og 1 avgang i hver retning i 

ukedagene. B22 har midt på sommeren 3 avganger i hver retning om helga. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger i vestre ytterkant av Rådhusbrygge 4. Anløpsstedet ligger rett 

inntil trikkeholdeplassen ved Aker brygge og det er i overkant av 500 meter å gå til 

Nationaltheatret T-banestasjon. Det er flere bussholdeholdeplasser i nærliggende gater. Det er 

sykkelparkering og bysykkelstativ rett ved brygga. 

Rådhusplassen med rådhusbryggene er registrert som kulturminne (KulturminneID 241630) i 

kulturminnesok.no og Byantikvarens Gul liste med følgende beskrivelse: 

"Rådhusplassen er byens storstue og en viktig seremoniplass. Rådhusbrygge 1–4 med 
Honnørbrygga i midten inngår i dette miljøet. Rådhusbryggene utgjør et tilnærmet symmetrisk 
anlegg av parallelle utstikkere som er laget for å understreke ankomsten til området og Rådhusets 
monumentalitet og for å betjene båttrafikken." 

 

Figur 70: Kart som viser registrert kulturminne "Rådhusplassen/Kaianlegg" (KulturminneID 241630). Kilde: 
kulturminnesok. 

Kulturminnet består av flere enkeltminner med ulik vernestatus. Honnørbrygga og den nedsenkede 

delen av Rådhusplassen "Synken" er vernet etter plan- og bygningsloven, mens resten av 

kulturminnet er kommunalt listeført. Rådhusbrygge 4 er sammen med rådhusbrygge 2 og 3 omtalt 

som "betongspuntkaier med granittforblending over vann". 

Det er ingen registrerte naturvernområder eller naturtyper i tilknytning til dagens anløpssted for 

hurtigbåt. I området er det registrert arter av nasjonal forvatningsinteresse og rødlistearter (ulike 

fuglearter og nise). 
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11.2 Planstatus 

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 (juridisk arealdel), vedtatt 23.09.2015 

 

Figur 71: Utsnitt av plankart, kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 (juridisk arealdel). Kilde: planinnsyn.no 

I kommuneplanens arealdel for Oslo er rådhusbryggene avsatt til samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur - havn. Sjøarealene utenfor kaiene er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone.  

Området ligger innenfor hensynssone H190-2 (fremtidig trasé for t-bane/jernbane) og 

hensynssone H190-3 (trasé for veitunnel), hvor det er restriksjoner for anlegg i grunnen, 

spesifisert nærmere i § 14.2 i kommuneplanen. Området ligger også innenfor hensynssone H320_1 

Flomfare – stormflo, hvor det ikke tillates tiltak som kan påvirke/bli påvirket av stormflo. 

Kommuneplanens temakart T5 Kulturminnevern viser områder regulert til bevaring, som i dette 

området er Vestbanestasjonen med forplass og omkringliggende områder, Honnørbrygga og 

"Synken". Vestbanestasjonen med hovedbygning og lokalstasjonsbygning er vist som avklart 

nasjonalt kulturminne, i tråd med gjeldende fredningsvedtak. Anløpsstedet ligger sørvest for 

område med nasjonale kulturminneinteresser som omfatter et større område med Rådhuset, 

Rådhusplassen med rådhusbryggene, Kvadraturen m.m. På temakart T7 Blågrønn struktur er det 

markert annen viktig gangforbindelse gjennom området. 
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Kommuneplanens § 3.2 presiserer følgende om krav til reguleringsplan for tiltak: 

"Tiltak etter plan- og bygningsloven som medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i 
form av trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet (bygde og 
naturgitte omgivelser, kulturminner, verdifull vegetasjon, byrom m.m.) eller vesentlig negativ 
virkning for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier som angitt på temakart for 
kulturminnevern T5 (datert 04.03.2015), krever reguleringsplan." 

Reguleringsplaner 

 

Figur 73: Utsnitt av gjeldende regulering for området rundt anløpsstedet for hurtigbåt på Aker brygge. Kilde: 
planinnsyn.no 

Figur 72: Utsnitt av kommuneplanens temakart T5 Kulturminnevern og T7 Blågrønn struktur. Kilde: 
planinnsyn.no 
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Området ved dagens anløpssted for hurtigbåt er regulert til offentlig trafikkområde – havn og 

spesialområde – anlegg i sjøen i reguleringsplan S-4087, vedtatt 27.04.2004. Anløpsstedet ligger 

innenfor delområde A i reguleringsplanen. Iht. § 4 skal arealer regulert til havn nyttes til 

havnefunksjoner i tilknytning til lokale fjordfiskere, charterbåter, lokal fjordtrafikk, 

representasjons- og gjestefartøyer. Bebyggelse eller anlegg ut over nødvendige kaikonstruksjoner, 

installasjoner og overflatebehandling tillates ikke etablert. I område regulert til offentlig 

trafikkområde – havn innenfor delområde A er det spesifisert at det ikke tillates oppført 

permanente bygninger eller anlegg. Arealer regulert til anlegg i sjø innenfor delområde A skal 

nyttes til fortøyning av fiskebåter, charterbåter, maritim kultur, havnepolitiet, båter for lokal 

fjordtrafikk, representasjons- og gjestefartøyer, og det tillates etablert nødvendige driftstekniske 

anlegg; brygger, fortøyningsanordninger m.m. Innenfor delområde A er det angitt et område som 

skal nyttes til flytebrygge, på vestsiden av rådhusbrygge 3. 

Rådhusbryggene ligger innenfor områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum, som ble 

vedtatt 19.06.2020. Rådhusbryggene er i områdereguleringen vist med hensynssone H910_2 hvor 

gjeldende reguleringsplan (S-4087) fortsatt skal gjelde. 

Pågående prosjekter 

Oslo Havn har sendt inn byggesøknad om tillatelse til reetablering av eksisterende kai ved dagens 

anløpssted for hurtigbåt, samt hellelegging på Rådhusplassens vestre del. 

 

Figur 74: Utsnitt av situasjonskart i forbindelse med byggesøknad for reetablering av ny kai ved Rådhusbrygge 5. 

Det er i tillegg igangsatt byggesaksprosess for etablering av flytebrygge ved Rådhusbrygge 4 i 

forbindelse med omgjøring til elektriske ferger til øyene.  
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Plansituasjonen kort oppsummert: 

Anløpssted Gjeldende arealformål Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-

/ 

prosjektarbeid 

Aker brygge Offentlig trafikkområde – 

havn Spesialområde - 

anlegg i sjø 

Anlegg i grunnen 

(bane og vei), 

omkringliggende 

kulturminner 

- - 

11.3 Eiendomsforhold 

 

Anløpsstedet for hurtigbåt på Aker brygge ligger innenfor eiendommen 209/493, som eies av Oslo 

Havn KF. 

Figur 75: Eiendommer vist med røde linjer i området rundt anløpsstedet for hurtigbåt på Aker brygge. 
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Figur 76: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt på Aker brygge (Kilde: Matrikkelen, 2021). 

11.4 Infrastruktur 

Nettselskap: Elvia 

Det er etablert ladeinfrastruktur for elektriske båter i eksisterende bygg på Rådhusbrygge 4. I 

bygget er det plassert to nettstasjoner, likeretter til Nesoddsambandet og tavlerom. 

Transformatorene i bygget har en total kapasitet på 8 MW, hvorav 4 MW allerede er i bruk til 

Nesoddbåtene og 4 MW er satt av til øybåtene og hurtigbåtene. På Aker Brygge er det satt av 2 

MW til hurtigbåt. Ruter er i dialog med Elvia og Oslo Havn for å se på muligheten for å utvide dette 

ytterligere med 4 MW til 6 MW i den samme bygningen på Rådhusbrygge 4. 

 

Figur 77: Eksisterende bygg på Rådhusbrygge 4 hvor det er plassert ladeinfrastruktur for elektriske båter. 
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11.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Det er ikke plass til mer ladeinfrastruktur i bygget på Rådhusbrygge 4 med dagens bruk av bygget, 

og det er utfordrende å finne andre lokaliseringer for ladeinfrastruktur på land på grunn av 

kulturminnehensyn. Fremtidig utstyr for lading (likerettere) til hurtigbåtene forutsettes derfor 

plassert i flytebrygge tilsvarende som for øybåtene. I illustrasjonen under er det skissert en mulig 

plassering og arealbehov for en flytebrygge for hurtigbåtene. Fotavtrykket som er vist, har en 

størrelse på 25 m x 6 m / totalt 150 m². Arealbehov og detaljert løsning må vurderes i det videre 

arbeidet. Det er begrenset med plass/manøvreringsrom for båter ved Rådhusbrygge 4, som må tas 

i betraktning ved detaljutforming av flytebrygge. 

 

Figur 78: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i 
sjøen (8 MW) 

Både Rådhusbryggene og sjøarealene utenfor er regulert til havneformål. Dette gir mulighet for å 

gjøre tiltak innenfor området som er i tråd med formålet, innenfor de begrensninger som ligger i 

gjeldende regulering. For å kunne etablere flytebrygge for øybåtene var det nødvendig med 

omregulering, da flytebrygge etter Plan- og bygningsetatens vurdering ikke var hjemlet i gjeldende 

reguleringsplan (S-4087). Basert på dette vil en ny flytebrygge for hurtigbåtene mest sannsynlig 

også gi behov for omregulering, men dette må avklares med Plan- og bygningsetaten. 

Ved etablering av nye bygg, konstruksjoner eller anlegg må det søkes om dispensasjon fra § 1-8 i 

plan- og bygningsloven om byggeforbud i strandsonen, som statsforvalterne må uttale seg til. 

Erfaring fra søknad om oppføring av ladeplugg på Tingvallkaia er at statsforvalteren ikke stilte seg 

negative til en slik dispensasjon. 
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Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Kartlegge mer detaljert løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur 

› Avklare med kommunen om tiltak for ladeinfrastruktur kan behandles som byggesak med 

dispensasjon eller om det er behov for omregulering (det kan være behov for omregulering av 

flytebrygge) 

› Gjennomføring av planprosess (detaljregulering) og/eller byggesaksprosess 

11.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved anløpsstedet for hurtigbåt på Aker brygge 

beskrevet: 

 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 O
F
F
. 

IN
S
T
A
N

S
E
R
 

Oslo bystyre Avhengig av politisk sammensetning, 

men i hovedsak opptatt av 
tilrettelegging for utslippsfrie 
hurtigbåter 

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten (Fjordbyenheten, 
Avdeling for områdeutvikling og Avdeling for 
byggeprosjekter) 

Plan- og bygningsmyndighet (avklare 
behov for regulering, dispensasjon og 
byggesak, plassering og utforming av 
ladeinfrastruktur) 

Byantikvaren Hensyn til kulturminner og kulturmiljø 

Bymiljøetaten Bruk/utforming Rådhusplassen 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Oslo Havn KF Kommunal havnemyndighet, grunneier 

Sporveien Hensyn til kollektivtrafikk (trikk) 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Bydelsutvalget i bydel Frogner Avhengig av politisk sammensetning, 
men trolig opptatt av tilrettelegging for 
utslippsfrie hurtigbåter 

Vil kunne ha synspunkter på 
plassering, utforming av 
ladeinfrastruktur m.m. 

Bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen (bydelen 
administrerer sentrums behov) 

Avhengig av politisk sammensetning, 
men trolig opptatt av tilrettelegging for 
utslippsfrie hurtigbåter 

Vil kunne ha synspunkter på 
plassering, utforming av 
ladeinfrastruktur m.m. 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 
havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 

 
Rådhusets forvaltningstjeneste Hensyn til drift av arealene på 

Rådhusplassen 
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 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N
E
R
 

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus Hensyn til kulturminner og kulturmiljø 

Oslofjordens friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 
bruk av strandsonen 

A
N

D
R
E
 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Øvrige naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Pendlere med hurtigbåt Forhold for reisende 

Elvia Etablering og drift av strømnettet. 
Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 
og nettstasjoner), behov for ny 
infrastruktur 

Indre Oslofjord Fiskerlag Forhold for fiskebåtene på land og i sjø 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Figur 79: Interessenter ved anløpsstedet på Aker brygge. 

I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 
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Figur 80: Interessentmatrise for anløpsstedet på Aker brygge. 

 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse.   
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12 Nesoddtangen 

12.1 Dagens situasjon 

 

Figur 81: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt på Nesoddtangen. 

Nesoddtangen fergeterminal ligger ca. 2 km nord for Tangen (Nesoddtangen), som er det største 

tettstedet og kommunesenteret på Nesodden. 

Fergeleiet på Nesoddtangen med busser til og fra rutebåtene er Nesodden kommunes 

kollektivknutepunkt mot Oslo og Bærum. Fra Nesoddtangen brygge går det hurtigbåter til/fra Aker 

brygge, Lysaker, anløpssteder langs Nesoddlandet til Son (sommerrute), i tillegg til 

Nesoddenfergen til Aker brygge. Fergeforbindelsen mellom Nesodden og Oslo er landets største 

bilfrie passasjerfergesamband. 

Nesoddtangen brygge trafikkeres av hurtigbåtlinje B11 Nesodden – Lysaker, samt sommerruten 

B21 Aker brygge – Son.   

Hurtigbåtlinje B11 Nesodden – Lysaker har 7 avganger fra Nesoddtangen på morgenen og 6 

avganger på ettermiddagen. Det tar 8 minutter med hurtigbåten mellom Nesoddtangen og Lysaker 

brygge.  
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Linje B11 - Avganger Nesoddtangen brygge 

Morgen (retning Lysaker): Ettermiddag (retning Lysaker): 

06:30 15:28 

07:00 15:48 

07:20 16:08 

07:40 16:28 

08:00 16:48 

08:20 17:08 

08:40  

Tabell 5: Avganger fra Nesoddtangen, linje B11 Nesodden - Lysaker. 

Båtlinje B21 har 2 avganger i hver retning om sommeren. 

Buss til og fra Nesoddtangen er koblet sammen med båten(e), og linje 560, 561, 565, 570 og 575 

betjener Nesoddtangen brygge. Kollektivknutepunktet er godt utbygd, og ved behov settes det opp 

flere busser per avgang, det vil si at det kjøres flere busser på rutene for å kunne få med seg de 

reisende. Ved fergeterminalen er det tilrettelagt sykkelparkering (100 plasser, hvorav flere under 

tak), venterom, toaletter og kiosk. 

Nesoddtangen har 82 parkeringsplasser som koster 48 kroner per time, eller 230 kroner per dag. 

Det gis halv pris rabatt for elektriske og hydrogendrevne biler. Det er etablert ladestasjon for 

elektriske biler. Det er etablert flere parkeringsplasser innover Nesoddlandet som er nært tilknyttet 

bussen, og som er rimeligere en parkeringsplassen ved brygga. Disse er mye brukt og overgangen 

til buss gjør at dette er et godt alternativ for de reisende. 

Det er ingen naturvernområder eller registrerte naturtyper i tilknytning til Nesoddtangen brygge. 

Det er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse og rødlistearter (hovedsakelig fuglearter) i 

området. Det er fredningsområde for hummer i sjøen utenfor fergeterminalen. Iht. forskriften om 

fredningsområder for hummer innebærer det forbud mot å fiske med andre redskaper enn 

håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot innenfor de avgrensede områdene. Det er 

registrert viktige naturtyper i bukta og på odden øst for Nesoddtangen gård. I området er det 

registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse (ulike fuglearter og nise). Kyststien på øst- og 

vestsiden av Nesoddlandet starter ved fergeterminalen. Kyststien er verdsatt som svært viktig 

friluftsområde. Terminalen grenser inn til registrert friluftslivsområde "Nesoddtangen 

brygge/Signalen" i vest og viktig friluftslivsområde "Nesoddtangen gård" i øst. 

Figur 82: Foto av Nesoddtangen buss- og fergeterminal. Kilde: Google Maps, Street View. 
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Sørvest for buss- og fergeterminalen ligger Signalen Sjøbad (restaurant) og klokketårnet på 

Nesoddtangen, som er blant de eldste klokketårnene i landet. 

 

 

 

Figur 83: Fredningsområde for hummer ved Nesoddtangen. Kilde: 
 

 

Figur 84: Kartlagte friluftslivsområder rundt anløpsstedet på Nesoddtangen (Kilde: naturbase.no). 
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12.2 Planstatus 

Overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 2018-2042 for Nesodden kommune, stadfestet 08.06.2020 

 

Figur 85: Utsnitt av plankart ved Nesoddtangen, kommuneplanens arealdel 2018 – 2042 for Nesodden 
kommune. 

Kommuneplanen legger opp til to vekstsentre i kommunen, med hovedsentrum på Tangen i nord 

og lokalsentrum på Fagerstrand i sør. 80 prosent av den forventede veksten i kommunen skal 

fordeles mellom disse to tettstedene, med 45 prosent vekst i Tangen og 35 prosent vekst i 

Fagerstrand. Sentrene skal utvikles etter prinsippet «innenfra og ut». 

I kommuneplanens arealdel 2018 - 2042 er Nesoddtangen brygge og de nærmeste sjøarealene 

avsatt til Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veg. Sjøarealene videre lenger ut i nordvest, 

øst og sørøst er avsatt til hhv. Bruk og vern av sjø og vassdrag – Farled, hovedformål Bruk og vern 

av sjø og vassdrag og Bruk og vern av sjø og vassdrag – Friluftsområde. Fra Nesoddtangen brygge 

og langs vestsiden av Signalen Sjøbad er det angitt framtidig turdrag. Iht. § 1 gjelder 

reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanen så langt de ikke er i strid med kommuneplanen. 

I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel står det følgende om omgjøring til EL-ferge: 

Dersom det er behov for utvidelse av kaianlegget, for eksempel ved omgjøring til EL-ferge, må det 
gjøres en konsekvensutredning inkl. grunnundersøkelser. Dette bør gjøres ved neste rullering. 
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Reguleringsplaner 

Nesoddtangen brygge med bussterminal, taxiholdeplass mm. er regulert til trafikkområde 

(terminal, T1) i reguleringsplan for Tangen bryggeterminal (PlanID 20060109), vedtatt 

16.02.2006. De nærmeste sjøarealene er regulert til trafikkområde i sjø. Iht. kommuneplanen 

gjelder denne reguleringsplanen så lenge den ikke er i strid med kommuneplanen. Gjeldende 

reguleringsplan åpner for at det kan oppføres bygninger for trafikkformål innenfor 

terminalområdet. 

Pågående prosjekter 

 

Figur 87: Illustrasjon av framtidig utforming av Nesoddtangen buss- og fergeterminal i forbindelse med 
pågående prosjekt (Ill.: MDH Arkitekter). 

 

Figur 86: Utsnitt av gjeldende regulering for området ved Nesoddtangen fergeterminal. 
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Det pågår et prosjekt i regi av Viken kollektivterminaler med modernisering av Nesoddtangen 

buss- og fergeterminal. Prosjektet innebærer en ombygging av terminalen for å sikre bedre flyt av 

transportstrømmene ved fergeanløp, samt videreutvikling av bygget med utvidet servicetilbud 

(kafé) og ventesoner. Dagens sykkelparkering er forutsatt flyttet på østsiden av terminalbygget. 

 

 

Viken fylkeskommune har et pågående prosjekt for etablering av sykkelhotell/-hus ved 

Nesoddtangen buss- og fergeterminal. Sykkelhotellet planlegges plassert inntil fjellknausen langs 

eksisterende gang- og sykkelvei som går ned til terminalen. Det ble gitt rammetillatelse for 

sykkelhotellet 13.11.2019. 

 

Figur 89: Vinnerforslaget i skissekonkurransen for Nesoddtangen brygge (forslag 18 – Saugne, Sanden og 
Hodnekvam). 

I 2019 gjennomførte Nesodden kommune en åpen skissekonkurranse for utvikling av området 

rundt Nesoddtangen brygge. Det kom inn 18 forslag som inneholdt en rekke ulike ideer til utvikling 

av området med blant annet badstuer, kulturhus, kunst, co-working, sjøbad, lyspark, husbåt, 

badehus og gjenbruksstasjon. Kommunestyret kåret to forslag til 1. og 2.plass i 

Figur 88: Situasjonskart for nytt sykkelhotell ved Nesoddtangen buss- og fergeterminal, 
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skissekonkurransen, og det ble vedtatt at vinnerforslagene og de øvrig innkomne bidragene skulle 

tas med i grunnlaget ved videre arbeider med rullering av arealplanen. I møte med Nesodden 

kommune ble det informert om at kommunen ikke har konkrete planer om å igangsette regulering 

av området. 

Plansituasjonen kort oppsummert: 

Anløpssted Gjeldende 

arealformål 

Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-

/ 

prosjektarbeid 

Nesoddtangen Trafikkområde terminal 

og trafikkområde i sjø 

- - Ombygging 

terminal 

Nytt sykkelhotell 

12.3 Eiendomsforhold 

Nesoddtangen brygge ligger i all hovedsak innenfor den kommunale eiendommen gnr. 4 bnr. 3. En 

mindre del i nordøst ligger innenfor eiendommen gnr. 4 bnr. 134, som er privateid. Viken 

fylkeskommune v/ Viken kollektivterminaler (VKT) er ansvarlig for drift og forvaltning av 

terminalen. 

 

Figur 90: Eiendommer vist med røde linjer i området rundt anløpsstedet for hurtigbåt på Nesoddtangen. 
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Figur 91: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt på Nesoddtangen (Kilde: Matrikkelen, 2021). 
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12.4 Infrastruktur 

Netteier: Norgesnett 

 

Figur 92: Eksisterende høyspenningsnett i området rundt anløpsstedet på Nesoddtangen. 

Som beskrevet i kapittel 2 så er det i denne kartleggingen valgt å illustrere mulig plassering og 

arealbehov for infrastruktur som gjør det mulig å ta i bruk en effekt på opptil 8 MW ved 

anløpsstedene. Dette krever et visst areal, men også at det er mulig å koble opp så høy effekt i 

området.  

Per i dag er det mulig å tilknyttes opp til eksisterende høyspennings nett på 1 MW i relativ nærhet 

av tiltaksområdet. 

12.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Reguleringen til trafikkområde terminal gir mulighet for å gjøre tiltak innenfor området som er i 

tråd med formålet, blant annet kan det oppføres bygninger for trafikkformål. Et teknisk bygg 

knyttet til utslippsfri hurtigbåt vurderes å gå innenfor trafikkformål i denne sammenheng. Både 
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tekniske bygg på land og etablering av eventuell flytebrygge i sjø vurderes å kunne tas som en 

byggesak uten forutgående omregulering, men dette må avklares med kommunen. 

I skisser for arbeidet med modernisering av buss- og fergeterminalen er det omtalt at dagens 

sykkelparkering m.m skal flyttes. Dette kan eventuelt påvirke tilgjengelig areal for plassering av 

ladeinfrastruktur på land. Det er også planer om nytt sykkelhotell inntil fjellknausen langs 

eksisterende gang- og sykkelvei som går ned til terminalen. For øvrig er det ikke kjent at det pågår 

annet plan- eller prosjektarbeid i området. 

Det kan være at etablering av flytebrygge i sjø vil kreve grunnundersøkelser, ref. krav i 

kommuneplanen om konsekvensutredning, inkludert grunnundersøkelser, ved behov for utvidelse 

av kaianlegget for omgjøring til EL-ferge. I møte med kommunen ble det nevnt at dette trolig var 

knyttet til hummerfredningsområdet i sjøen utenfor terminalen og bløtbunnsområdet i bukta ved 

Nesoddtangen gård. 

Illustrasjoner under viser mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur ved etablering på 

hhv. land og sjø. Illustrasjonene viser en løsning med 8 MW transformatorkapasitet som også vil 

kunne tilrettelegge for sambruksløsninger. 

 

Figur 93: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land (8 MW) 
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Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Kartlegge mer detaljert løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur 

› Koordinere med pågående prosjekter for ombygging av terminal og etablering av sykkelhotell-

/hus 

› Avklare med kommunen om tiltak for ladeinfrastruktur kan behandles som byggesak med 

dispensasjon eller om det er behov for omregulering 

› Gjennomføring av planprosess (detaljregulering) og/eller byggesaksprosess 

12.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved Nesoddtangen beskrevet: 

 

 

 

 

Figur 94: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i 
sjøen (8 MW) 
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Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 

som skal ivaretas 
M

Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 O
F
F
. 

IN
S
T
A
N

S
E
R
 

Nesodden kommunestyre I hovedsak opptatt av tilrettelegging for 

utslippsfrie hurtigbåter 

Nesodden kommune, Avdeling plan og byggesak Plan- og bygningsmyndighet (avklare 

behov for regulering, dispensasjon og 

byggesak, plassering og utforming av 

ladeinfrastruktur) 

Nesodden kommune, Avdeling eiendom og friluftsliv Grunneier 

Friluftsinteresser på land og sjø 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen, naturmiljø og 

friluftsinteresser på land og i sjø 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Viken fylkeskommune – Rådsområde for samferdsel Utvikling av kollektivknutepunktet (inkl. 

plan om etablering av sykkelotell/-hus) 

Viken kollektivterminaler (VKT) Ansvar drift og vedlikehold av 

anløpsstedet, videreutvikling av buss- og 

fergeterminalen 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 

havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N
E
R
 

Oslofjordens friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 

bruk av strandsonen 

Nesoddtangen Vel Eventuelle negative konsekvenser for 

nærmiljøet  

A
N

D
R
E
 

Eier av gnr. 4 bnr. 134 Grunneier og nabo 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt bygg 

Øvrige naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt bygg 

Pendlere med hurtigbåt Forhold for reisende 

Norgesnett Etablering og drift av strømnettet. 

Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 

og nettstasjoner), behov for ny 

infrastruktur 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Figur 95: Interessenter ved anløpsstedet på Nesoddtangen. 
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I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 

 

 

Figur 96: Interessentmatrise for anløpsstedet på Nesoddtangen. 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse.   
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13 Fagerstrand 

13.1 Dagens situasjon 

 

Figur 97: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt i Fagerstrand. 

Fagerstrand er med sine 2 500 innbyggere det nest største tettstedet på Nesodden, og utgjør 

kommunens lokalsenter i sør. I dag består Fagerstrand av boligområder og ulike servicetilbud 

(legesenter, nærbutikker, kirke, skoler, barnehager, skatehall, treningssenter, kafe og pub) spredt 

over et relativt stort område. Anløpsstedet for hurtigbåt ligger i bunnen av Fagerstrandbakken, rett 

nordvest for småbåthavna i Fagerstrand. I nordøst ligger det tidligere området for Statoils (Circle 

K) smøreoljefabrikk, som det er planer om å transformere til annen bruk. 

Hurtigbåten mellom Aker brygge og Son (linje B21) trafikkerer Fagerstrand i sommerhalvåret, med 

2 avganger i hver retning per dag. Båten bruker 45 minutter (1 t med alle stopp) inn til Aker 

brygge. 

Det er ingen spesiell tilrettelegging for reisende på brygga. Det er i underkant av 700 meter å gå 

fra anløpsstedet til nærmeste bussholdeplass i Drøbakveien. I krysset Fagerstrandbakken x 

Strandveien er det en stor parkeringsplass, hvor det også er ladestasjon for elektriske biler. 



 

 

     

SAMARBEIDSMODELL HURTIGBÅT: KARTLEGGING AV PLANSITUASJON OG EIENDOMSFORHOLD  113  

  

 

Figur 98: Rett sørøst for anløpsstedet i Fagerstrand er Grisebukta, som er registrert som svært viktig 
friluftsområde (Kilde: naturbase.no). 

Det er ingen naturvernområder eller registrerte naturtyper i nærheten av dagens anløpssted for 

hurtigbåt. Det er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse og rødlistearter (hovedsakelig 

fuglearter) i området. Grisebukta rett sørøst for anløpsstedet er registrert som svært viktig 

friluftsområde i naturbase.no. 
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13.2 Planstatus 

Kommuneplanens arealdel 2018-2042 for Nesodden kommune, stadfestet 08.06.2020 

 

Figur 99: Utsnitt av plankart ved anløpsstedet i Fagerstrand, kommuneplanens arealdel for Nesodden kommune 
2018 – 2042. 

Kommuneplanen legger opp til to vekstsentre i kommunen, med hovedsentrum på Tangen i nord 

og lokalsentrum på Fagerstrand i sør. 80 prosent av den forventede veksten i kommunen skal 

fordeles mellom disse to tettstedene, med 45 prosent vekst i Tangen og 35 prosent vekst i 

Fagerstrand. Sentrene skal utvikles etter prinsippet «innenfra og ut». Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet godkjente kommuneplanen, med 45/35 prosent vekstfordeling 

mellom Tangen og Fagerstrand, 08.06.2020. 

 Fagerstrand skal utvikles til et tettsted med et tydelig lokalsentrum og være et attraktivt sted å bo 

med gode møteplasser. Lokalsenteret skal dekke behovet for handel og service for befolkningen i 

den sørlige delen av Nesodden. Når Fagerstrand sentrum er godt etablert er det mål om å få en 

båtforbindelse dit på samme måte som til Nesoddtangen. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor et større område som er avsatt til kombinert bebyggelse 

og anleggsformål i gjeldende kommuneplan (Fagerstrand sjøside). De nærmeste sjøarealene rundt 

brygga er avsatt til "Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – ferdsel". For 

området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål er det krav om felles planlegging før 

detaljregulering og gjennomføring av tiltak (hensynssone H810_2), som for eksempel 

områderegulering som sikrer helhetlig utvikling av hele det aktuelle området. 
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Kommuneplanen har også en generell bestemmelse for områder avsatt til bebyggelse og anlegg (§ 

3) om at tiltak nevnt i pbl §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke kan finne sted før reguleringsplan for 

området er vedtatt. Dette innebærer alle tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- 

og bygningsloven som oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, 

konstruksjon eller anlegg, inkludert vesentlig endring av disse, vesentlige terrenginngrep m.m. Det 

er noen unntak fra krav til regulering, blant annet oppføring av mindre frittliggende bygninger på 

bebygd eiendom, med samlet BYA inntil 15 m². 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området rundt Fagerstrand brygge er uregulert. 

Pågående planer og prosjekter 

Som en oppfølging av kommuneplanen skal det utarbeides områdereguleringsplaner for de 

planlagte transformasjonsområdene i Fagerstrand sentrum og Fagerstrand sjøside, som begge 

omfattes av krav til felles planlegging i kommuneplanen. Områderegulering for Fagerstrand 

sentrum er igangsatt av Nesodden kommune og et planforslag for området lå ute til offentlig 

ettersyn i 2018. Planarbeidet ble stilt i bero på grunn av innsigelsene til kommuneplanen. 

 

Figur 100: Skisse til volumdisposisjon med veier i 
planprogram for Fagerstrand sjøside. 

 

Circle K AS igangsatte i 2016 arbeid med 

områdereguleringsplan for Fagerstrand 

sjøside. Planprogram for 

områdereguleringen ble fastsatt 06.09.2017. 

Området ønskes omregulert slik at det kan 

bli en del av Fagerstrand lokalsentrum, med 

boliger, service, næringsformål og grønne 

rekreasjonsarealer. Viktige tema i arbeidet 

er blant annet tilgjengeliggjøring av 

kaiarealet for rekreasjon, hurtigbåtanløp, 

næring og service. Det skal også vurderes 

ny vei fra fylkesvei 157 som danner en løkke 

og binder sammen kaia, Fagerstrandbakken, 

og fylkesveien. I forbindelse med oppstart 

av planarbeidet ga Plan- og teknikkutvalget 

føringer om at det skal søkes å tilrettelegge 

for "en ny adkomstvei til terminal med 

bussoppstillingsplass og hurtigbåtbrygge til 

en fremtidig båtforbindelse mellom 

Fagerstrand og Oslo". 

 

Planarbeidet for Fagerstrand sjøside er stilt i bero i påvente av at Fagerstrand skal være ett av 

prosjektstedene i arkitektur- og byutviklingskonkurransen Europan i 2021 (Europan 16 – Living 

Cities, http://europan.no/). Fokus for Europan-konkurransen vil være Fagerstrand sentrum, men 

http://europan.no/
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konkurransen vil også ta for seg områder innenfor Fagerstrand sjøside og forbindelsen mellom 

dette området og sentrum. Juryering av konkurransen vil være i desember 2021. Arbeid med 

planprogram for Fagerstrand sentrum vil bli igangsatt parallelt med gjennomføring av 

konkurransen og ifølge kommunen kan det være aktuelt at deler av området for Fagerstrand 

sjøside inngår i områdereguleringen for Fagerstrand sentrum. 

Plansituasjonen kort oppsummert: 

Anløpssted Gjeldende arealformål Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-

/ 

prosjektarbeid 

Fagerstrand Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål (KP) 

- - Områdeplan 

Fagerstrand 

sjøside (tidl. 

smøreoljefabrikk) 

 

13.3 Eiendomsforhold 

 

Figur 101:  Eiendommer vist med røde linjer i området rundt anløpsstedet for hurtigbåt i Fagerstrand. 
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Figur 102: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt i Fagerstrand (Kilde: Matrikkelen, 2021). 

 

Fagerstrand brygge ligger innenfor den kommunale eiendommen gnr. 25 bnr. 20.  
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13.4 Infrastruktur 

Netteier: Norgesnett 

Som beskrevet i kapittel 2 er det i denne kartleggingen valgt å illustrere mulig plassering og 

arealbehov for infrastruktur som gjør det mulig å ta i bruk en effekt på opptil 8 MW ved 

anløpsstedene. Dette krever et visst areal, men også at det er mulig å koble opp så høy effekt i 

området.  

 

Figur 103: Eksisterende høyspenningsnett i området rundt anløpsstedet i Fagerstrand. 

Per i dag er det mulig å tilknyttes opp til eksisterende høyspennings nett på 2 MW i relativ nærhet 

av tiltaksområdet. 

13.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Siden området ved anløpsstedet for hurtigbåt i Fagerstrand er uregulert, vil det iht. 

kommuneplanens generelle bestemmelse i § 3 være krav om regulering ved de aller fleste tiltak. 

Det kan eventuelt søkes om dispensasjon fra reguleringsplankravet, men det skal være særskilte 

grunner for at dispensasjon kan gis. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor område med krav til felles planlegging før 

detaljregulering og gjennomføring av tiltak. Arbeid med felles plan (områderegulering for 
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Fagerstrand sjøside) er igangsatt, men arbeidet er stilt i bero i påvente av Fagerstrand skal være 

ett av prosjektstedene i arkitektur- og byutviklingskonferansen Europan i 2021. Ut fra beskrivelsen 

i planprogrammet og politiske føringer som er gitt i forbindelse med planarbeidet for Fagerstrand 

sjøside ser det ut til at det planlegges en ny atkomstvei til området fra nord og at det er ønske om 

å se på alternative løsninger for hurtigbåtanløp og atkomst til denne når området transformeres. 

Europan-konkurransen og videre planarbeid vil kunne resultere i nye forslag til løsninger for 

området som kan påvirke plassering av hurtigbåtanløp og ladeinfrastruktur. Dersom det er aktuelt 

å se på andre løsninger for hurtigbåtanløp krever det en samordning mellom Ruter og kommunen 

for å ivareta behov for kollektivtransporten. Behov og areal til plassering av eventuell 

ladeinfrastruktur må ivaretas.  

Arbeidet med områdereguleringen vil sannsynligvis pågå over lang tid. Dersom planarbeidet 

strekker ut i tid kan det være aktuelt å se på løsninger som kan ivareta ladebehov på kort sikt. 

Illustrasjoner under viser mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur ved etablering på 

hhv. land og sjø, i en situasjon på kort sikt før området er transformert. Illustrasjonene viser en 

løsning med 8 MW transformatorkapasitet som også vil kunne tilrettelegge for sambruksløsninger. 

 

 

Figur 104: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land (8 MW) 



 

 

     
 120  SAMARBEIDSMODELL HURTIGBÅT: KARTLEGGING AV PLANSITUASJON OG EIENDOMSFORHOLD 

  

Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Følge opp og gi føringer/innspill til pågående arbeid med utvikling av Fagerstrand med hensyn 

til lokalisering, arealbehov, løsninger m.m. for hurtigbåtanløp og ladeinfrastruktur 

› Avklare behov for omregulering og eventuell planprosess med kommunen (inkludert behov for 

felles planlegging) 

› Gjennomføring av planprosess (detaljregulering) og/eller byggesaksprosess 

› Vurdere mulige tiltak på kort og lang sikt (tiltak før og etter at planlagt 

transformasjonsområdet er bygd ut) 

  

Figur 105: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i 
sjøen (8 MW) 
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13.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved anløpsstedet i Fagerstrand beskrevet: 

 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 O
F
F
. 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 

Nesodden kommunestyre I hovedsak opptatt av tilrettelegging 
for utslippsfrie hurtigbåter 

Nesodden kommune, Avdeling plan og byggesak Plan- og bygningsmyndighet (avklare 
behov for regulering, dispensasjon og 
byggesak, plassering og utforming av 
ladeinfrastruktur) 

Nesodden kommune, Avdeling eiendom og friluftsliv Grunneier 

Friluftsinteresser på land og sjø 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen, naturmiljø og 
friluftsinteresser på land og i sjø 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

 

Viken fylkeskommune – Rådsområde for samferdsel Tilrettelegging for kollektivreisende 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 
havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N
E
R
 

Fagerstrand båtforening Konsekvenser for småbåter 

Fagerstrand Vel Eventuelle negative konsekvenser for 
nærmiljøet 

Oslofjordens friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 
bruk av strandsonen 

A
N

D
R
E
 

Circle K Grunneier og utvikler av mulig 
framtidig transformasjonsområde 
(Fagerstrand sjøside) 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Øvrige naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Brukere av hurtigbåt Forhold for reisende 

Norgesnett Etablering og drift av strømnettet. 
Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 
og nettstasjoner), behov for ny 
infrastruktur 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Figur 106: Interessenter ved anløpsstedet i Fagerstrand. 
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I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 

 

 

Figur 107: Interessentmatrise for anløpsstedet i Fagerstrand. 

 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse.   
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14 Drøbak 

14.1 Dagens situasjon 

 

Figur 108: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt i Drøbak. 

Drøbak er kommunesenteret i Frogn kommune. Anløpsstedet for hurtigbåten i Drøbak ligger ved 

Drøbak Akvarium, sør for Drøbak båthavn og ca. 300 meter gangavstand fra torget i Drøbak 

sentrum. 

Hurtigbåtlinjene B21 Aker brygge – Drøbak – Son og B22 Aker brygge - Drøbak via Vollen og 

Slemmestad trafikkerer Drøbak i sommerhalvåret. B21 har midt på sommeren 2 avganger i hver 

retning om helga og 1 avgang i hver retning i ukedagene. Båten bruker 1 time (1 ½ t med alle 

stopp) inn til Aker brygge. B22 har midt på sommeren 3 avganger i hver retning om helga og 

bruker 1 t 17 inn til Aker brygge. 

Det er ingen spesiell tilrettelegging for reisende på brygga. Det er ca. 200 meter å gå fra 

anløpsstedet for hurtigbåt til nærmeste bussholdeplass i Storgata. På Sjøtorget på sørsiden av 

Drøbak Akvarium er det en parkeringsplass. Her er det også ladestasjon for elektriske biler. Torget 

brukes til konserter av og til. 

Drøbak sentrum er oppført i Riksantikvarens NB! register over byer og tettsteder med kulturmiljøer 

som har nasjonal interesse, med følgende omtale: 
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Drøbak er i dag en av de viktigste trebyene i Oslofjordområdet. Siden byen har unngått store 
bybranner og funnet utviklingsarealer utenfor den historiske bykjernen, har byen bevart både en 
betydelig bestand viktige enkeltbygninger og bygningsmiljøer fra 17- og 1800-tallet. Det er også 
knyttet nasjonal interesse til Drøbak som eldre bade- og ferieby. Dampskipskaia og 
sommervillaene øst og sør for denne er vesentlige elementer i denne historien. 

I dag har Drøbak fremdeles sitt kronglete gatenett og mange små pittoreske bygninger intakt. 
Byen har også en del handelsbygninger i 2 etasjer som går tilbake til 1700- og 1800-tallet. Disse 
finnes rundt torvet og langs Storgata. Bygningene har høye ubrutte takflater og "svai" ved 
gesimsen (typisk Louis-seize stil). Bygningstypen kjennetegner Drøbak hvor vi finner flere 
eksemplarer enn i noen av de andre kystbyene langs Oslofjorden. 

NB! – registeret innebærer ikke et formelt vern, men angir områder hvor det må vises særlige 

hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Drøbak sentrum er også oppført i 

registereret for verneverdige tette trehusmiljø/brannsmitteområder. 

Det er ingen registrerte naturvernområder eller naturtyper i tilknytning til dagens anløpssted. Det 

er registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse og rødlistearter (hovedsakelig fuglearter) i 

området. 

14.2 Planstatus 

Kommuneplanens arealdel for Frogn 2013 – 2025, vedtatt 17.06.2013 

 

Figur 109: Utsnitt av plankart rundt anløpsstedet i Drøbak, kommuneplanens arealdel for Frogn 2013 – 2025. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor området som er avsatt til sentrumsformål i gjeldende 

kommuneplan for Frogn kommune. Dette området omfattes også av hensynssone - bevaring 

kulturmiljø (H570) og hensynssone båndlegging (H740_7 Gamle Drøbak) (område regulert til 
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bevaring etter plan- og bygningsloven), samt hensynssone H810_1 Gamle Drøbak hvor det er krav 

om felles områdeplan. Sjøarealene er avsatt til offentlig trafikkområde - havn. 

Kommuneplanen har en generell bestemmelse (§ 1) om at eldre arealbruksplaner gjelder foran 

kommuneplanen. Iht. § 2 i kommuneplanen kan det ikke iverksettes tiltak eller arbeid som 

beskrevet i plan- og bygningslovens § 20-1 om oppføring av nye brygger, småbåtanlegg, større 

terrenginngrep, parkerings- eller veianlegg, ny helårsbolig og/eller nytt næringsbygg, samt 

fradeling til slike formål iht. § 20-1 pkt m, før området inngår i en godkjent reguleringsplan. Iht. § 

6-3 inngår området i tettbygd strøk og omfattes ikke av 100-metersbeltet langs sjøen hvor det er 

et generelt forbud mot tiltak. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Områderegulering for Gamle Drøbak som erstatter reguleringsplan for Antikvarisk spesialområde 

og oppfyller krav til felles planlegging i kommuneplanen, ble vedtatt av Frogn kommunestyre 

15.03.2021. Planens hensikt er å legge til rette for utvikling og videre bruk av Drøbak som et 

levende bo- og handelssentrum for framtiden, og samtidig bevare identitetsbærende særtrekk, 

kulturminner og kulturmiljøer i gamle Drøbak slik at kulturhistoriske, arkitektoniske og 

miljømessige verdier ikke går tapt. 

I områdereguleringen er området for dagens anløpssted for hurtigbåt "Sjøtorget" avsatt til 

tjenesteyting (BOP6). Ifølge informasjon fra Frogn kommune foreligger det ingen konkrete planer 

om utbygging av området per i dag (det har tidligere vært planer om utvidelse av akvariet), men 

områdereguleringen tilrettelegger for en mulig framtidig utbygging. For hele planområdet gjelder at 

byggegrense mot sjøen ligger i formålsgrensen mot sjø. Det gis unntak for tiltak som omsøkes som 

del av nødvendige tekniske oppgraderinger av eksisterende bebyggelse/anlegg. Arealene i sjøen er 

regulert til Bruk og vern av sjø og vassdrag – ferdsel. Det er forutsatt framføring av kyststi langs 

sjøen. Ved Sjøtorget planlegges etablert en gangforbindelse på utsiden av akvariet slik at kyststien 

følger den nye kaifronten på Sjøtorget (BOP6). Strandpromenadens trasé skal avklares i 

detaljreguleringsplan for Sjøtorget. 
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Figur 110: Utsnitt av plankart for områdeplan for Drøbak. 

 

 

 

Plansituasjonen kort oppsummert: 

Anløpssted Gjeldende arealformål Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-

/ 

prosjektarbeid 

Drøbak Tjenesteyting 

Bruk og vern av sjø og 

vassdrag (ferdsel) 

Bevaring 

kulturmiljø 

- - 
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14.3 Eiendomsforhold 

 

Figur 111: Eiendommer vist med røde linjer i området rundt anløpsstedet for hurtigbåt i Drøbak. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor eiendommen gnr. 86 bnr. 212, som eies av Frogn 

kommune. En liten del av dagens brygge ligger i umatrikulert grunn (sjøareal) utenfor 

eiendomsgrensen for den kommunale eiendommen. 
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Figur 112: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt i Drøbak (Kilde: Matrikkelen, 2021) 

14.4 Infrastruktur 

Nettselskap: Elvia 

Som beskrevet i kapittel 2 er det i denne kartleggingen valgt å illustrere mulig plassering og 

arealbehov for infrastruktur som gjør det mulig å ta i bruk en effekt på opptil 8 MW ved 

anløpsstedene. Dette krever et visst areal, men også at det er mulig å koble opp så høy effekt i 

området.  
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Figur 113: Eksisterende høyspenningsnett i området rundt anløpsstedet i Drøbak. 

Per i dag er det mulig å tilknyttes opp til eksisterende høyspennings nett på 800 kW i relativ 

nærhet av tiltaksområdet. 

Dersom det er behov for mer effekt må det legges ny høyspenttrasé fra transformatorstasjon ved 

Dyrløkke. Men denne muligheten for å hente ut denne effekten forutsetter at det blir gjort 

betydelige oppgraderinger ved transformatorstasjonen, blant annet bytte av transformatorer. 

En eventuelt foreslått trasé her er 3,4 km. 

 

Figur 114: Mulig trasé for ny høyspent fra Dyrløkke. 
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14.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Eventuelle nye tiltak som ikke er knyttet til bruken av området til tjenesteyting krever dispensasjon 

eller omregulering fra formål tjenesteyting i vedtatt områderegulering. Frogn kommune har i møte 

informert om at mindre tekniske bygg på land trolig vil kunne tas som dispensasjon fra 

områdeplanen. Forutsetning er at det tas hensyn til at det er et bevaringsområde og til framføring 

av kyststi. 

Sjøarealene er i områdereguleringen avsatt til ferdselsområde for å sikre fri ferdsel inntil land, av 

hensyn til større båter. Ifølge kommunen antas det at flytebrygge vil kunne oppføres innenfor 

formålet. 

Beliggenheten innenfor et bevaringsverdig bygningsmiljø innebærer at det kan bli stilt strengere 

krav til utforming og plassering av tiltak. 

Det er krevende strømforhold i området som kan gi utfordringer ved etablering av flytebrygge. 

Illustrasjoner under viser mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur ved etablering på 

hhv. land og sjø. Illustrasjonene viser en løsning med 8 MW transformatorkapasitet som også vil 

kunne tilrettelegge for sambruksløsninger. Begge illustrasjonene viser ladeinfrastruktur på land 

plassert innenfor eksisterende parkeringsplass, som er avsatt til offentlig tjenesteyting i 

områdeplan for Gamle Drøbak. 

 

 

Figur 115: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land (8 MW) 
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Figur 116: Illustrasjon av mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i 
sjøen (8 MW) 

Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Kartlegge mer detaljert løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur 

› Avklare bevaringshensyn med Viken fylkeskommune og Frogn kommune - Hvilke hensyn må 

tas på grunn av områdets status som kulturmiljø med nasjonal interesse? 

› Avklare med kommunen om tiltak for ladeinfrastruktur kan behandles som byggesak med 

dispensasjon eller om det er behov for omregulering (kan trolig behandles som byggesak) 

› Gjennomføring av planprosess (detaljregulering) og/eller byggesaksprosess 

14.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved anløpsstedet i Drøbak beskrevet: 

 
Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 

som skal ivaretas 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 

O
F
F
. 

IN
S
T
A
N

S
E
R
 

Frogn kommunestyre Avhengig av politisk sammensetning, 

men trolig opptatt av tilrettelegging 

for utslippsfrie hurtigbåter 

Frogn kommune, Samfunnsplanlegging – Plan og utvikling Plan- og bygningsmyndighet (avklare 

behov for regulering, dispensasjon og 
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Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 

som skal ivaretas 

byggesak, plassering og utforming av 

ladeinfrastruktur) 

Frogn kommune, Samfunnsplanlegging - Eiendom Grunneier 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen, naturmiljø og 

friluftsinteresser på land og i sjø 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Viken fylkeskommune – Rådsområde for kultur og 

mangfold, Rådsområde for samferdsel 

Kulturminner, tilrettelegging for 

kollektivreisende 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 

havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N
E
R
 

Verneforeningen Gamle Drøbak Hensyn til kulturminner og kulturmiljø 

Drøbak Båtforening Konsekvenser for småbåter 

Oslofjordens friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 

bruk av strandsonen 

Drøbak Vel Eventuelle negative konsekvenser for 

nærmiljøet 

A
N

D
R
E
 

Drøbak Akvarium Tilrettelegge for besøkende til 

akvariumet 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 

bygg 

Øvrige naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 

bygg 

Brukere av hurtigbåt Forhold for reisende 

Elvia Etablering og drift av strømnettet. 

Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 

og nettstasjoner), behov for ny 

infrastruktur 

Drøbak Havnefestival Bruk av parkeringsplassen til festival 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Figur 117: Interessenter ved anløpsstedet i Drøbak. 

I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 
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Figur 118: Interessentmatrise for anløpsstedet i Drøbak. 

 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse. 
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15 Son 

15.1 Dagens situasjon 

 

Figur 119: Dagens situasjon ved anløpsstedet for hurtigbåt i Son. 

Son er et mindre tettsted i den sørlige delen av Vestby kommune og et populært sommersted med 

bademuligheter, båtliv, kafeer og butikker. Anløpsstedet for hurtigbåten i Son ligger på Gamle 

Rutebåtkai ved torget midt i sentrum. 

Hurtigbåtlinje B21 mellom Aker brygge og Son har i sommerhalvåret 2 avganger i hver retning per 

dag om helga og 1 avgang i hver retning til og fra Son mandag - fredag. Båten bruker ca. 2t 

mellom Aker brygge og Son. 

  

 

 

 

Figur 120: Foto av Son torg hvor dagens anløpssted for hurtigbåt er lokalisert. Den fredete 
bygningen Thornegården er vist på foto til høyre. Kilde: Vestby avis.  
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Det er ingen spesiell tilrettelegging for reisende på brygga. Det er ca. 300 meter å gå fra 

anløpsstedet for hurtigbåt til nærmeste bussholdeplass i Kolåsveien. Det er taxiholdeplass og MC-

parkering på torget i dag, men kommunen vurderer alternative bruksmuligheter for dette området 

og flytting av taxiholdeplass og MC-parkering. Det er en offentlig bilparkering rett sørvest for 

torget. 

Son sentrum er oppført i Riksantikvarens NB! register over byer og tettsteder med kulturmiljøer 

som har nasjonal interesse, med følgende omtale:  

Son sentrum har nasjonal interesse fordi bebyggelsen med sin bebyggelsesstruktur, typologi, 
formspråk og fremragende enkeltbygninger dokumenterer Sons historie som ladested. Bebyggelsen 
omfatter bygninger fra både 1600-, 1700- og 1800-tallet, og er som bystruktur av nasjonal 
interesse. Spesielt er utformingen av torget viktig. Torget er en såkalt "rettet" plass, ved at den 
åpner seg mot sjøen. Plassrommet, sammen med de fredete gårdene, styrker stedets verdi i 
nasjonal sammenheng. 

NB!-registeret innebærer ikke et formelt vern, men angir områder hvor det må vises særlige 

hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. 

To av de fredete bygningene Thornegården og Spinnerigården ligger med sine hovedfasader vendt 

mot Son torg og kaia. Det er også knyttet arkeologiske kulturminneverdier til Son torg i form av 

kulturhistoriske lag under torget (gate- og bygningsstrukturer, brygge m.m.), som ble funnet i 

forbindelse med oppgradering av torget i 2014.

 

Figur 121: Kulturminner ved Son torg (Kilde: kulturminnesok.no). 

 

Området rundt dagens brygge er registrert som brannsmitteområde i Brannsikringsplan tett 

trehusbebyggelse Son (COWI, juni 2016). 

Det er ingen registrerte naturvernområder eller naturtyper i tilknytning til anløpsstedet. Det er 

registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse og rødlistearter (hovedsakelig fuglearter) i 

området.   

Arkeologisk minne 

F d t  
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15.2 Planstatus 

Overordnede planer 

Kommuneplan for Vestby 2019 – 2030, arealdelen, vedtatt 18.03.2019 

 

Figur 122: Utsnitt av plankart ved anløpsstedet i Son, kommuneplanens arealdel for Vestby 2019 – 2030. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor området som er avsatt til sentrumsformål i gjeldende 

kommuneplan for Vestby kommune. Sjøarealene utenfor brygga er avsatt til bruk og vern av sjø og 

vassdrag – småbåthavn. Området på land, samt sjøarealene som strekker seg ca. 20 meter utenfor 

brygga, ligger innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø (H570_6), som omfatter store deler av 

Son. På kommuneplankartet er det markert turveitrasé langs sjøen gjennom området. 

Det er vist byggegrense langs sjø i overgangen mellom sentrumsformål og sjø. Fra forbudsgrense 

sjø og ut i sjøen er det en generell bestemmelse (§ 11) om at det ikke tillates utført tiltak, men iht. 

veileder til kommuneplanen gjelder denne bestemmelsen ikke områder avsatt til småbåthavn 

(mørk blå farge på plankartet). 

Kommuneplanen har også en generell bestemmelse for områder avsatt til bebyggelse og anlegg (§ 

1) om at tiltak nevnt i pbl §§ 20-1 pkt. a, b, d, g, k, l og m ikke kan finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. Dette innebærer alle tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven, med unntak av fasadeendring, riving, oppføring, endring eller reparasjon av 

bygningstekniske installasjoner, oppføring av innhegning mot vei, plassering av skilt- og 

reklameinnretninger og midlertidige bygninger, konstruksjoner. 

Iht. kommuneplanens veileder gjelder eldre underliggende reguleringsplaner så lenge de ikke er i 

strid med kommuneplanen. 
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Reguleringsplaner 

Hurtigbåtbrygga ble regulert til offentlig trafikkområde - havn (H IV) i reguleringsplan for Son, 

Indre område (PlanID 0075), vedtatt 10.11.1986. For H IV (havneområdet ved Son torg) er det 

bestemmelse om at området ikke skal benyttes til opplag av noen art, kun som fiskerihavn og 

gjestehavn etter retningslinjer fastsatt av havnestyret i samsvar med havneloven. Området tillates 

utbygget med brygger i samsvar med reguleringsplanens avgrensning. Ellers skal det i områdene 

ikke oppføres bygninger og anlegg som kommer inn under bygningslovens bestemmelser. 

I etterkant er det vedtatt bebyggelsesplan for Son torg (PlanID 0081), med mindre vesentlig 

endringer sist vedtatt 19.08.2015, som innebærer en noe annen utforming av torget og redusert 

areal til offentlig trafikkområde – kai. I bebyggelsesplanen er det angitt hensynssone bevaring av 

kulturmiljø (H570) på hele Son torg, med tilknyttede bestemmelser som sikrer bevarte 

konstruksjoner, kulturlag og gjenstander under bakken. Torget skal bevares med eksisterende 

avgrensning, nivå og dekke. Faste installasjoner tillates ikke, med unntak av installasjoner for 

sykkelparkering, parkeringsskilt og belysning innenfor P1 og P2. Forslag til fysiske endringer og 

tiltak på torget skal oversendes regional kulturminneforvaltning for vurdering og all graving under 

bakken skal meldes kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen. 

 

Figur 123: Plankart for bebyggelsesplan Son torg, med mindre vesentlig endring, vedtatt 19.08.2015. 

Sjøarealene er regulert til havneområde i sjø (o_VA 10 Gjestehavn) i områdereguleringsplan for 

Del av Sonskilen, vedtatt 14.12.2012. For VA10 er det bestemmelser om at gjestehavnen skal 

være offentlig, at den kan bebygges med flytebrygger og at utriggere tillates etablert. Gjestehavna 

skal drives slik at Seilforeningens bruk av jolleslipp og flytebrygge for funksjonshemmede ikke 

hindres. Utover de tiltak som er beskrevet i planens bestemmelser, er det et generelt forbud mot 

tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven (pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4). 
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Pågående planer og prosjekter 

Vestby kommune har planer om å igangsette arbeid med områderegulering for Son (tettstedet). 

Områdereguleringen skal erstatte eldre reguleringsplaner, blant annet reguleringsplan for Son, 

Indre område fra 1986. Hensikten er å gi tydeligere føringer for byggesaksbehandlere. Høyere 

arealutnyttelse/byutvikling er ikke et hovedformål med planarbeidet. Oppstart av planarbeidet er 

utsatt til 2022. 

I møte med Vestby kommune ble det informert om at havnekontoret (Son Havn) har skissert 

planer om utvidelse av havnekontorets lokaler. Det vurderes muligheter på land og som flytende 

anlegg i sjøen i sjøen, blant annet ved dagens gjestehavn. 

Plansituasjonen kort oppsummert: 

Anløpssted Gjeldende arealformål Hensynssone/ 

bevaringsområde 

Innenfor 

forbudsgrense mot 

sjø på 

kommuneplankart 

Pågående plan-

/ 

prosjektarbeid 

Son Offentlig trafikkområde – 

kai 

(sentrumsformål KP) 

Havneområde i sjø 

Hensynssone 

bevaring 

kulturmiljø 

- - 

15.3 Eiendomsforhold 

 



 

 

     

SAMARBEIDSMODELL HURTIGBÅT: KARTLEGGING AV PLANSITUASJON OG EIENDOMSFORHOLD  139  

  

Figur 124:  Eiendommer vist med røde linjer i området rundt anløpsstedet for hurtigbåt i Son. 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger innenfor eiendommen gnr. 160 bnr. 20, som eies av Vestby 

kommune. Det nærmeste området rundt anløpsstedet består hovedsakelig av kommunal grunn, 

samt enkelte private eiendommer/aksjeselskap som vist på figur 126. 

 

Figur 125: Eiendomsstruktur ved anløpsstedet for hurtigbåt i Son (Kilde: Matrikkelen, 2021). 

15.4 Infrastruktur 

Nettselskap: Elvia 

Som beskrevet i kapittel 2 er det i denne kartleggingen valgt å illustrere mulig plassering og 

arealbehov for infrastruktur som gjør det mulig å ta i bruk en effekt på opptil 8 MW ved 

anløpsstedene. Dette krever et visst areal, men også at det er mulig å koble opp så høy effekt i 

området.  
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Figur 126: Eksisterende høyspenningsnett i området rundt anløpsstedet i Son. 

Per i dag er det mulig å tilknyttes opp til eksisterende høyspennings nett på 800 kW i relativ 

nærhet av tiltaksområdet. 

Dersom det er behov for mer effekt må det legges ny høyspenttrasé fra transformatorstasjon ved 

Såner. Det vil i tillegg være behov oppgradering/ombygging ved transformatorstasjonen. 

Et eventuelt foreslått trasé her er 3,7 km. 

 

Figur 127: Mulig trasé for ny høyspent fra Såner. 
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15.5 Vurdering av handlingsrom/muligheter 

Anløpsstedet for hurtigbåt ligger midt i Son sentrum som er omfattet av nasjonale 

kulturminneinteresser, og rett ved Son torg med omkringliggende fredete bygninger som er 

sentrale for områdets verdi i nasjonal sammenheng. Det er også knyttet arkeologiske 

kulturminneverdier til kulturlag under torget. Dette kan gjøre det utfordrende med innpassing av 

tekniske bygg på land umiddelbart inntil brygga. Eventuelle nye tekniske bygg på land forutsettes 

plassert lengre unna anløpsstedet og utenfor det sentrale kulturmiljøet rundt torget. Det vil 

muligens være større muligheter for å etablere eventuell ladeinfrastruktur på flytebrygge i sjøen, 

innenfor området som er regulert til havneområde i sjø. Plass/areal må vurderes nærmere med 

tanke på at det ligger nært inntil småbåthavnen. Samordning med pågående prosjekt for utvidelse 

av havnekontoret kan være en mulighet som kan vurderes. Det kan også bli aktuelt å flytte 

anløpsstedet mot sør, ut av småbåthavna. 

Beliggenheten innenfor et bevaringsverdig bygningsmiljø innebærer at det kan bli stilt strenge krav 

til utforming og plassering av tiltak, og at nye anlegg/bygg tar hensyn til eksisterende bebyggelse 

og preg i Son sentrum. 

Illustrasjoner under viser mulig plassering og arealbehov for ladeinfrastruktur ved etablering på 

hhv. land og sjø. Illustrasjonene viser en løsning med 8 MW transformatorkapasitet som også vil 

kunne tilrettelegge for sambruksløsninger. 

 

 

Figur 128: Mulig plassering og arealbehov ved etablering av all ladeinfrastruktur på land (8 MW) 
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Viktige steg i videre prosess for eventuell etablering av ladeinfrastruktur: 

› Kartlegge mer detaljert løsninger, arealbehov og plassering av ladeinfrastruktur 

› Avklare bevaringshensyn med Viken fylkeskommune og Vestby kommune - Hvilke hensyn må 

tas på grunn av områdets status som kulturmiljø med nasjonal interesse og nærliggende 

fredete bygninger 

› Avklare med kommunen om tiltak for ladeinfrastruktur kan behandles som byggesak med 

dispensasjon eller om det er behov for omregulering 

› Gjennomføring av planprosess (detaljregulering) og/eller byggesaksprosess 

  

Figur 129: Mulig plassering og arealbehov ved etablering av ladeinfrastruktur på flytebrygge i sjøen (8 MW) 
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15.6 Interessenter 

I nedenstående tabell er aktuelle interessenter ved anløpsstedet i Son beskrevet: 

 Interessent Hovedinteresse og behov/hensyn 
som skal ivaretas 

M
Y
N

D
IG

H
E
T
E
R
 /

 O
F
F
. 

IN
S
T
A
N

S
E
R
 

Vestby kommunestyre Avhengig av politisk sammensetning, 
men trolig opptatt av tilrettelegging for 
utslippsfrie hurtigbåter 

Vestby kommune, Plan og Byggesak Plan- og bygningsmyndighet (avklare 
behov for regulering, dispensasjon og 
byggesak, plassering og utforming av 
ladeinfrastruktur) 

Vestby kommune, Eiendom Grunneier 

Vestby kommune, Kommunalteknikk Eventuelle konsekvenser for offentlig 
torg og parkering 

Son Havn (Havnekontoret) Konsekvenser for Son småbåthavn, 
utviklingsmuligheter i havna 

Statsforvalteren i Oslo og Viken Bygging i strandsonen, naturmiljø og 
friluftsinteresser på land og i sjø 

Tilrettelegging for kollektivreisende 

Viken fylkeskommune – Rådsområde for kultur og 
mangfold, Rådsområde for samferdsel 

Kulturminner, tilrettelegging for 
kollektivreisende 

Kystverket Sørøst Tiltak i sjø (som f.eks. flytebrygger), 
havne- og farvannsloven 

Fiskeridirektoratet Havbruk, marint biologisk mangfold 

IN
T
E
R
E
S
S
E
O

R
G

A
N

IS
A
S
JO

N
E
R
 

Vestby historielag Hensyn til kulturminner og kulturmiljø 

Oslofjorden friluftsråd Bygging i strandsonen, allmennhetens 
bruk av strandsonen 

Soon og Omegns Vel Eventuelle negative konsekvenser for 
nærmiljøet 

A
N

D
R
E
 

Direkte berørte naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Øvrige naboer Konsekvenser for sin eiendom/sitt 
bygg 

Brukere av hurtigbåt Forhold for reisende 

Elvia Etablering og drift av strømnettet. 
Hensyn til eksisterende anlegg (kabler 
og nettstasjoner), behov for ny 
infrastruktur 

Lokal presse Tilrettelegging for hurtigbåter 

Figur 130: Interessenter ved anløpsstedet i Son. 

 

I matrisen under er interessentene vurdert ut fra deres forventede interesse og innflytelse på 

prosjektet, som grunnlag for å identifisere hvilken type involvering som er aktuell: 
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Figur 131: Interessentmatrise for anløpsstedet i Son. 

 

Dette er en første, innledende interessentkartlegging for å identifisere aktuelle berørte parter. Ved 

igangsetting av plan- og byggesaksprosess for anløpsstedene vil det være aktuelt å gjennomføre 

en mer detaljert interessentanalyse.  
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