
 
 

 

Til           Oslo, 1.11.2021 

Nordre Follo kommune 

Postmottak@nordre.follo.kommune.no 

 

 

Opsahl Bolig 

Olaf Helsets vei 2 

0694 Skullerud 

 

INNSPILL TIL NORDRE FOLLO KOMMUNES RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

OMRÅDE PÅ KRÅKSTAD MED GBNR 60/7, 60/8, 60/15, 60/46 

 

Det vises til varsel om oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo 

kommune, med høringsfrist 1. november. 

Opsahl Bolig eier Gnr/BNR 60/7, 60/8, 60/15 og 60/46 i Nordre Follo kommune og innspillet gjelder 

nevnte eiendommer. Disse utgjør til sammen ca. 11 daa.  Eiendommene er allerede avsatt til 

fremtidig boligbebyggelse , forretninger, næringsvirksomhet, andre typer bebyggelse og areal, og 

naturområde grønnstruktur i gjeldende kommuneplan. Bakgrunnen for vårt innspill er behov for å 

endre formål på arealene avsatt til bolig, forretning, næringsvirksomhet og andre typer bebyggelse 

og areal. Disse endres til sentrumsformål.  

Naturområde/grønnstruktur opprettholdes i kombinasjon med uteoppholdsareal for tilpassing av 

lekeplass og annet uteoppholdsareal.  Endring av formål legger til rette for en bedre utvikling av 

området, med flere boliger i kombinasjon med dagligvareforretning og noe utadrettet 

virksomhet/bevertning.  

 

Opsahl Bolig er i god dialog med kommunens planavdeling og det er planlagt innsendelse av 

planinitiativ i løpet av 1. kvartal 2022. Planinitiativet for en ny detaljregulering av eiendommen vil ta 

utgangspunkt i vårt innspill til rullering av kommuneplanens arealdel. Ved å videreføre dette 

innspillet i arbeidet med kommuneplanen får man en ryddigere prosess med ny detaljregulering for 

området.  
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Kråkstad var egen kommune fra 1837 til 1964 da den ble sammenslått med Ski kommune. Jordbruk 

og skogbruk har tradisjonelt vært de viktigste næringene i bygda. 

Kråkstad stasjon åpnet i 1882 og har siden da vært viktig for utviklingen av Kråkstad som tettsted.  

Tettstedet har de siste hundre årene hatt en gradvis og relativt langsom utvikling med utbygging av 

enkeltboliger og mindre grupper av boliger, og det viktigste av offentlig infrastruktur, men uten å 

utvikle et sentrum med et grunnleggende tilbud. 

Innspillet har som formål å fremme utvikling av ny boligbebyggelse kombinert med mulighet for 

dagligvareforretning sentralt på Kråkstad. Tomtene består i dag av eldre bebyggelse og ønsket 

utvikling har forankring i gjeldende kommuneplan hvor området i dag er avsatt til fremtidig 

boligbebyggelse og forretning/næring. 

Området ligger i umiddelbar nærhet til togstasjon og vil etter at Follobanen er ferdig utbygd har kort 

reisetid til Oslo. Videre anser vi området sentralt på Kråkstad som svært modent for transformasjon 

og med dette initiativet vil vi kunne tilgjengeliggjøre nye boliger i ulike størrelser som er etterspurt i 

området. Vi har blant annet gjennom folkemøte i Kråkstad i 2020 fått avdekket ønsket behov om ny 

type bebyggelse i området. Bebyggelsen i Kråkstad er i dag preget av eneboliger og det er ønskelig 

med større variasjon i boligtypene, og spesielt er det ønske om leiligheter, både til yngre som ønsker 

å fortsette å bo i Kråkstad og eldre som vil flytte ut av eneboligen, men ikke ut av området. 

Forslagsstiller er Opsahl Bolig som er en del av Opsahl Gruppen og holder til på Skullerud i Oslo. 

Opsahl Bolig har mer en 20 års erfaring med å bygge fremtidsrettede boliger til kunder i ulike faser i 

livet.  

 

  



 
Fremtidig formål for eiendommene 

 

Figur, forslag til område satt til sentrumsformål og naturområde kombinert med lekeområder/uteareal 

 

Kommuneplan 

Plankart med bestemmelser vedtatt 12.06.2019, gjelder for tidligere Ski kommune inntil ny plan for 

Nordre Follo kommune - arealdel er vedtatt. Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030 - 

samfunnsdel vedtatt 28.11.2019.  

 



 

 

 
Boligbebyggelse 
fremtidig 

 
Naturområde 
grønnstruktur 

 Næringsvirksomhet  Bane 

 
Boligbebyggelse 
nåværende 

 LNRF  Forretninger  
Andre typer bebyggelse 
og areal 

 

Arealformål innenfor området 

Området følger eksisterende eiendomsgrenser, og er i kommuneplanen angitt til forretning, 

boligbebyggelse og grønnstruktur. I tillegg er deler mot nord angitt som areal for næringsvirksomhet 

og andre typer bebyggelse(pumpehus/trafo). 

Føringer fra kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Follo, som er aktuelle for området og tenkte 
formål: 

Byvekst med grønne kvaliteter 

- Fortette rundt kollektivknutepunkt 
- Ha ulike boligtyper som bidrar til balansert befolkningssammensetning 
- Sikre gode kvaliteter på møteplasser, uteområder og boliger 
- Ha utearealer, boliger og publikumsbygg som er tilgjengelige for alle 
- Ta vare på kantvegetasjon langs bekker og vassdrag 
- Bidra til at nybygg i kommunen har lavest mulig klimaavtrykk 

Arealstrategier 

- I Nordre Follo er det i kommuneplanen definert en grense for prioriterte utbyggingsområder 
som tar utgangspunkt 10 minutters gangavstand fra jernbane, samt utvalgte områder med 
nærhet til busstilbud med høyfrekvente ruter. 

- De små tettstedene skal ha en vedlikeholdsfortetting, slik at de kan videreutvikles som 
bærekraftige lokalsamfunn. 



 
- Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes og sikres 

mot nedbygging og fragmentering. 

Føringer fra kommuneplanens arealdel for Ski, som er aktuelle for planområdet og tenkte formål: 

By og tettstedsutvikling 

- Det må tilrettelegges for et variert tilbud av boliger og tjenester 
- Fortetting og utbygging skal skje gjennom tilpasning til stedets særpreg 

Kråkstad 

- Kråkstad er interessant kulturhistorisk da tettstedet har mange særegne og unike eksempler 
på bygg fra ulike perioder 

- Det skal søkes å legge til rette for et gatemiljø i Stasjonsvegen mot Kråkstad stasjon som kan 
tilføre tettstedet noen flere funksjoner og som kan bli en møteplass 

 

Dagens bruk 

Stasjonsveien 10 A og B er bebygget med flere små bygninger; en tomannsbolig, en enebolig, en 

garasje og et stabbur.  

Stasjonsveien 12 er bebygget med et næringsbygg med verksteder, lager og kontorer. 

Gnr./bnr. 60/46 er bebygget med et pumpehus. Gnr./bnr. 60/15 er ubebygget. 

 

Hensynssoner 

Planområdet ligger helt eller delvis innenfor hensynssoner markert i følgende temakart: 

Temakart 7 – Fareområde flom 

 
Figur, fareområde flom H320_1 

 
Figur, fareområde flom H320_2 



 
Planområdet ligger innenfor fareområde for flom med hensynsone H320_1 Utredes før bygging og 

delvis innenfor hensynssone H320_2 Byggeforbud. 

 

 

Figur, bevaring kulturmiljø H570_1 og gjennomføringssone H810 

Temakart 12 – Bevaring kulturmiljø H570_1 og Temakart 14 Gjennomføringssone H810 

Planområdet ligger delvis innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1 Området ved 

Kråkstad stasjon. Hele Kråkstad ligger innenfor en større hensynssone H570_3 Kulturlandskap 

mellom middelalderkirkene og moreneryggene, som strekker seg nordover forbi Ski.  

Temakart 14 Gjennomføringssone 

Samme området som er markert i temakart 12 er også markert som gjennomføringssone H810_8 

Krav om felles planlegging. 

Temakart 16 Mulighet for kvikkleire 

Planområdet ligger under marin grense og i et område med mulighet for kvikkleire, hensynssone 

H310 Mulighet for kvikkleire. 

 

Områdeplan - Reguleringsplan for Kråkstad tettsted, nord 

Vedtatt 21.06.1989, endret 26.01.2005 



 

 

 

 
Boligbebyggelse 
U=0,20/0,12 

 Friområde  Erverv  Jernbane 

 
Boligbebyggelse 
U=0,3/0,18 

 Felles lekeareal 
 

Forretninger  Kjørebane 

   LNRF  Allmennyttig formål  Bevaring 

 

Transport/kollektivdekning 

Området ligger i umiddelbar nærhet til Kråkstad togstasjon, og har med det en attraktiv plassering 

med tanke på nærhet til kollektivtransport. Fra Kråkstad stasjon retning Oslo og Ski er det avganger 

hver time, og i tillegg hver halve time i rushtrafikk på morgenen. Follobanen er under bygging og vil 

ta ned reisetiden til Oslo betraktelig når den er ferdig.  

Kråkstad er et lite tettsted med gangavstander til alt innen tettstedet. Viktige gang- og sykkelveier 

følger hovedsakelig bilveier, hvor det er etablert ensidig fortau langs hovedveier. Langs småveier 

ellers er det ikke etablert gang eller sykkelveier, men her er det lite trafikk.  

  



 
Avstander: 

Mål Avstand Gange Sykkel Bil  Kollektivt 

Kråkstad togstasjon 120 m 2 min    
Busstopp Stasjonsveien 400 m 6 min    
Oslo S 35 km   35 min 30 min 
Ski sentrum 6 km 1 t 20 min 26 min 8 min 6 min 
Ski sykehus 7 km 1 t 34 min 32 min 11 min 16 min 
Nærmeste dagligvarebutikk 
i Ski 

6 km 1 t 10 min 24 min 7 min 30 min 

Nærmeste barnehage 700 m  10 min 4 min 2 min  
Kråkstad barne- og 
ungdomsskole 

800 m 11 min 4 min 2 min  

Kråkstad samfunnshus 700 m 10 min 4 min 2 min  
Kråkstad kirke 1,2 km 17 min 6 min 3 min  
Kråkstadhallen 800 m 11 min 4 min 3 min  
Fotballbane 800 m 11 min 4 min 3 min  

 

 

Nærmiljø/folkehelse 

Kråkstad er et lite tettsted, og har ikke noe sentrum. Det er få sentrumsfunksjoner og aktører innen 

tjenesteyting, og befolkningen er avhengig av å reise ut av Kråkstad. Aktuelle områder som egner seg 

for sentrumsdannelse kan være krysset Stasjonsveien/Kråkstadveien eller stasjonsområdet langs 

Stasjonsveien.   

Ved omregulering av området er det nå en mulighet til å legge til rette for en sentrumsdannelse ved 

stasjonsområdet.   

 

Barn og unges oppvekstvilkår  

Kråkstad har en kombinert barne- og ungdomsskole med ca. 380 elever. Elevantallet inkluderer 

elever som går ved Skotbu skole i 1.-4. klasse, og som begynner på Kråkstad skole i 5. klasse. Kråkstad 

barnehage ligger like ved skolen og har plass til ca. 100 barn.  

Kråkstad fritidsklubb tilbyr aktiviteter for elever fra 4. klasse til 3. klasse videregående. Kulturskolen 

tilbyr undervisning på Kråkstad skole. 

Kråkstad idrettslag driver organisert idrett innen mange sportsgrener. Nordøst i Kråkstad ligger det 

en idrettsplass med kunstgressbane, friidrettsbaner, basketbane og tennisbane og klubbhus. 

Vinterstid er tennisbanen islagt. Kråkstad idrettshall ligger like ved skolen, og på skolen er det 

svømmehall. 

Skiløype og tursti østover i marka starter ved Sørumveien, like øst for planområdet. 

 

Teknisk infrastruktur  



 
Det er etablert infrastruktur i området som forsyner eksisterende næring og boligbebyggelse. Det vil 

være naturlig å koble seg på dette, og kapasiteter vil utredes nærmere i kommende faser av 

prosjektet.  

 

Flom  

Kråkstadelva passerer i randsonen av eiendommene, på et betydelig lavere nivå. Eventuelle 

konsekvenser knyttet til flom vil utredes i kommende faser av prosjektet.  

 

Støy og Trafikk  

Det er gjort støymålinger langs E18 sør for Kråkstad og langs Kråkstadveien, men støy derfra vil ikke 

ha noe innvirkning på planområdet. Støysoner langs jernbanenettet viser at planområdet ikke vil 

ligge innenfor støyutsatte områder. Det er ikke foretatt støymålinger langs Stasjonsveien, men 

trafikkmengde er liten. Miljødirektorates luftsonekart for området viser at det er lite svevestøv (0-

15ug/m3) og NO2 (0-20 ug/m3).  

Tiltaket vil i hovedsak basere seg på dagens trafikale forhold i området. Ved etablering av 

dagligvareforretning vil det vies spesiell oppmerksomhet knyttet til en trygg trafikkavvikling.   

 

Grunnforhold 

Geoteknikker har gjort undersøkelser på tomten og utarbeidet en geoteknisk rapport. 

Undersøkelsene viser at dybde til fast fjell varier. I 6 av sju borepunkter er det boret i fjell på dybder 

mellom 2 og 18 meter. 

Undersøkelsene viser at det er omtrent 2 meter tørrskorpeleire over leire på tomta. Leira er fast til 

middels fast i toppen og bløt til middels fast i dybden. I dybden er leira middels til meget sensitiv. 

Det er påvist forekomster av kvikkleire i dybdeintervallet 5-15 meter. Det er ingen faresoner eller 

registrerte skredhendelser i nærheten. 

Det er vanskelige fundamenteringsforhold. Det må i stor grad antas at bygningsmassen må stå på 

peler, men 2-3 etasjes bygninger vurderes foreløpig å kunne fundamenteres på tørrskorpeleire uten 

at setningene blir større enn det som normalt kan aksepteres. 

Konklusjonen i rapporten er at rent geoteknisk er det ingen ting i veien for å regulere området til 

boligformål. 

 

Naturressurser (oppgis i m2) 

Tiltaket berører ikke dyrket mark, skog eller myr.  

Naturmiljø (naturmangfold) 



 
Vil vurderes nærmere i kommende faser, men det er antatt at tiltaket i liten grad berører arter, 

vilttrekk e.l. da det allerede ligger inne i etablerte bolig/næringsområder.  

 

Rekreasjon og friluftsliv 

Påvirker ikke friluftsområder.  

 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 

Området ligger i et område med tidligere funn av fredede kulturminner. Ved funn av fredede 

kulturminner vil aktuelle myndigheter bli varslet.  

Området ligger delvis innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570_1 Området ved 

Kråkstad Stasjon. Det er eldre bygninger på områder som vil vurderes gjennom neste faser i 

prosjektet.  


