
From:                                 Sindre Rønning Huber
Sent:                                  Mon, 1 Nov 2021 10:10:02 +0000
To:                                      Postmottak Nordre Follo kommune
Cc:                                      Sissel Katrine Gransæther
Subject:                             sak 21/11209
Attachments:                   Arealinnspill til kommuneplanens arealdel.docx
Categories:                       Ole Kristian

Hei,

Sender inn arealinnspill for Ødegården skog i forbindelse med innmeldt behov for realisering av Nordre 
Follo kommunes første rulleskitrase. Det er tiltenkt å kunne knyttes til eksisterende skiløyper på Østre 
Greverud. Det ønskes minimale inngrep i eksisterende grønnstruktur, og det kan være formålstjenlig å 
benytte mye av allerede eksisterende lysløypetraseer. Litt usikker på om behovet må meldes inn som 
arealinnspill eller om det kan sameksistere med dagens arealformål, men velger å sende inn.

Innspillet er utarbeidet basert på befaringer og langtids innmeldt interesse fra Oppegård IL skigruppe, i 
tillegg til at Folkehelse og Kultur har tiltaket forankret i kommunens Temaplan for fysisk aktivitet, idrett 
og friluftsliv, 2020 - 2030. En befaring kan med planavdeling og Vei og Park kan være fornuftig. Plan og 
Prosjektavdelingen i Vei og park vil eie et slikt prosjekt. Midler til realisering er foreslått i ØHP.  
 
Med vennlig hilsen

 

  
   
Sindre Rønning
Rådgiver Idrett og friluftsliv
Folkehelse og Kultur
Tlf. (+47) 91 75 84 64
Nordre Follo kommune I Besøksadresse 99 I Postboks 99 I Ski I sentralbord 02178 
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  
Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 
kommuneplanen. 

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 
til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021. 

 Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 
tråd med føringene gitt i planprogrammet. 

 Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 
videre. 

 Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 
veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012. 

 ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens planlegging (DSB, 2017). 

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 
arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 
følgende leveres inn: 

 Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 
stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil. 

 En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet. 

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 
kommunekart. 

 

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 
Område: Ødegård Skog - BT2 

Adresse: Tverrveien, 1412 Sofiemyr. 

Gnr/bnr 242/10 + deler av området 242/117  

Forslagsstiller: Virksomhet Folkehelse og Kultur / Oppegård Idrettslag 
v/skigruppa. 

Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og utsnitt av kart 
som viser arealinnspillet 

Gjeldende kommuneplan 

 

 

 

 

Kommuneplan som viser arealinnspillet med foreslått 

løypetrase. 
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Områdets størrelse i m2 Deler av 255 884 m2 + deler av 5 868 m2 + trase (ca. 1000m 
+ 1000m/500m) - Ca. 255,5 daa  
 

Beskrivelse/dagens bruk Området brukes i dag som kommunens snødeponi og 
friluftslivsområde for lek og aktivitet og friområde for natur.  

Formål i gjeldende kommuneplan Området er i dag avsatt til flere ulike formål: grønnstruktur, 
kombinert bebyggelse og anleggsformål og friområde. 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan H810_4, 820_4, H110, H320_2, H220 

Foreslått arealformål Idrettsanlegg og tilbakeføring til grønnstruktur.  

Har arealet ligget inne som andre formål enn nåværende 
formål i tidligere kommuneplaner? 

Grønnstruktur. 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd? Området er ubebygd.  

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller aktivitet? Potensiell konflikt med dagens arealformål til boligutvikling. 
 
På eiendommen 42/117, beliggende nordøst i planområdet, 
ligger det et snødeponi / riggplass. Tiltaket på arealet kan fint 
kombineres med snødeponi/riggplass.  
 
Foreslått område foreslås som arealformål for idrettsanlegg, 
og videre planlegging av kommunens første rulleskianlegg for 
organisert og egenorganisert aktvitet. Planinnspillet faller 
naturlig inn med eksisterende lysløypetrase. En eventuell 
rulleskitrase med lys planlegges med et minimalt avtrykk på 
eksisterende grønnstruktur.  
 
Inspillet går ut på at området som i dag er avsatt til 
boligbebyggelse og anleggsformål heller kan disponeres som 
grønt/friområde med et idrettsanlegg i området. Det vil 
bevare dagens område i større grad en eksiterende 
arealformål, samt imøtekomme behovet for flere anlegg for 
egenorganiserte og organiserte brukergrupper. Tiltaket er 
godt egnet i området med kupering, tilknyttede skiløyper, 
snøproduksjon og andre asfalterte gang- og sykkelstier.  

Samfunnsforhold  

Overordnede føringer 
Er innspillet i tråd med kommunens arealstrategier gjengitt i planprogrammet? 

Innspillet vurderes til å være i tråd med kommunens 
arealstrategier og: 
 
Utdrag fra Arealplanen:Arealplanen skal også bidra 
til å bygge opp om samfunnsdelens 
satsingsområder: 
• Sammen for en ny kommune 
• Trygg oppvekst 
• Aktiv hele livet 
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• Byvekst med grønne kvaliteter 

Prioriterte utbyggingsområder 
Ligger området innenfor prioriterte utbyggingsområder i gjeldende arealdel Ski 
og Oppegård temakart 1? 

Nei.  

Transportbehov, kollektivdekning, 
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det buss til Oslo sentrum/nærmeste jernbanestasjon? 

Oppgi avstand til nærmeste busstopp.-  

Transportbehovet vil hovedsakelig være til og fra 
aktivitet. 
 
Disse behovene dekkes godt av eksisterende 
kollektivtilbud, med busslinjer i Tverrveien (ca. 400 
meter målt fra lengste avstand innenfor 
planområdet) og togstasjon på Myrvoll (ca. 950 
meter målt fra lengste avstand innenfor 
planområdet). Kollektivtilbudene forbinder området 
til Oslo, og kommunen for øvrig. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale konsekvenser 
- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Planområdet grenser til Tverrveien, som er 
fylkesvei.  
Hele planområdet ligger innenfor 1 km. avstand fra 
Myrvoll togstasjon.  
 
Kollektivtransport, til fots, offentlig parkeringsplass 
nordenden av Kongeveien/Tverrveien, samt 
adkomst til/fra Sofiemyr og Østre Greverud 
Idrettspark sine parkeringsfasiliteter.  
 
0-10 meter til offentlig vei, og gang- og sykkelvei. 

Nærmiljø og folkehelse 
- Avstand til dagligvare og tjenester 
- Avstand til møteplasser (formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 

lokalsamfunnet? 

Tidligere Virksomhet UTE i Oppegård kommune 
meldte inn et behov for et idrettsanlegg herunder 
Skistadion for skiskyting og rulleski da området på 
Østre Greverud er for lite. Det var tenkt at noe av 
området på Ødegården kunne utvikles til dette 
formålet. Behovet er endret til kun rulleskitrase og 
snøbelagt skiløype.  

 
 
Tiltaket blir en lokal møteplass for barn og unge og 
en videreutvikling av skiløypetraseer vinterstid.  

- Tiltaket treffer en mangfoldig 
brukergruppe med syklister, gående og 
rulleskiløpere. 

- Tiltaket er et folkehelsetiltak som retter 
seg mot hele befolkningen, spesielt barn 
og unge og egenorganiserte brukere i alle 
aldre.  

- Tiltaket er første av sitt slag i Nordre Follo 
kommune og imøtekommer behovet for 
gode nærmiljø og aktivitetsanlegg i 
nærhet av der folk bor 

- Området ønskes bevart som mest mulig 
grønnstruktur for å bevare 
naturmangfoldet. Området blir lagt opp 
som en lokal sosial møteplass for 
nærområdene.  
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Barn og unges oppvekstvilkår 
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

- Tiltaket øker tilgang til nye aktivitetsområder for 
barn og unge i hele kommunen. Tiltaket som er 
tiltenkt på arealet er kommunens første rulletrasee. 
Det vil føre trafikk og aktivitet bort fra trafikkerte 
bilveier og gang/sykkelstier.  
 
Østli barneskole med i umiddelbar nærhet via 
trafikkskjermede gangveier.  
Deler av området benyttes som nærturterreng for 
skolen og tilgrensende boligområder. Skolen mister 
ikke nærterreng av foreslått tiltak, det gir et økt 
tilbud. 
 Rekreasjonsområder i marka med både lysløype og 
skiløype er tilgrensende eiendommen.  
 

Teknisk infrastruktur 
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, ledningsnett (fjernvarme, fiber) og 

renovasjon 

Det finnes VA-ledninger nordøst i planområdet. Det 
antas at disse har tilstrekkelig dimensjon.  
 
Anleggsområdet i nordøkst brukes i dag til 
snødeponi og lagringsplass for veimasser og ved 
vannlekkasjer.  
 
 

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehjem 

- Ca. 450 - 500 m til nærmeste skole (Østli).  
Området ligger med kort avstand til barnehage og 
barneskole med lekearealer.  

- Ca. 300m til nærmeste barnehage 
(Rognbærlia barnehage. 

- Ca. 1,4 km til nærmeste omsorgsbolig. 
(Greverud) 

Servicefunksjoner finnes også ved Myrvoll stasjon. 
 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann 
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse) 

Del av området som skal endres til bolig formål 
benyttes i dag som snødeponi og mellomlagring av 
masser.  
 

Trafikk 
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av       økt belastning. 

Det antas ingen vesentlig økning i trafikkmengde. 
Det er nærhet til bussholdeplasser langs Tverrveien. 
I tillegg vil løypene knytte kunstsnøanlegget 
nærmere Sofiemyr, og dermed redusere trafikk fra 
Kolbotn/Sofiemyr til Greverud om vinteren.  

Miljø og naturressurser 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

Tiltaket fører til minimal støy og forurensing. Det 
planlegges lagt asfalt for lengden på løypetrase. 

Støy 
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone? 

Deler av nordre del av eiendommene ligger i 
hensynssone H220 Gul støysone mot Tverrveien.  
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Grunnforhold 
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng? 
- Medfører tiltaket endringer av grunnvannstand? 
- Finnes det forurenset grunn i området? 

Området ligger under marin grense. 
Grunnforholdene består av bart fjell med delvis tynt 
dekke.  
 
Salamanderdammen som ligger innenfor 
hensynssone H560_1 er registrert med tykk 
havsetning. 
 

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka mark/dyrkbar 

mark/skog? 
- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? 

Det er ikke registrert dyrka mark på eiendommene. 
Området besår av barskog.   
 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, artsobservasjoner 

og vilttrekk? 

Vest i planområdet ligger det en hensynssone for 
bevaring av naturmiljø - H560_1. Denne ivaretas 
ved at arealet foreligger som grønnstruktur.  
 
Øst for planområdet ligger det hensynssone for 
bevaring av naturmiljø H560_3.  
Ligger også en henssynsone H560_3 vest for 
planområde mot Myrvoll.  
Hensynssonen vest for planområdet ligger tett inntil 
hensynssone H560_1, slik at disse har en naturlig 
tilknytning til hverandre. Begge hensynssonene og 
mellomliggende areal foreslås som grønnstruktur 
for ivaretakelse av naturmangfoldet. Det gjør at det 
opprettholdes et sammenhengende grøntareal med 
forbindelser til Lille Kolbotnvann og Salamanderdam 
på motsatt side av Tverrveien, via eksisterende 
undergang, bekk og rør.  
 
Lysløypen strekker seg fra planområdets nordøstre 
hjørne til det sørvestlige hjørnet. Denne forbinder 
nærliggende boligområder med marka og vil 
bevares ved planforslaget. 
 
Det er registrert dronningstarr og storsalamander 
innenfor hensynssone H560_1, som er på rødlisten 
over truede arter. Artene ivaretas ved å 
opprettholde den sammenhengende 
grønnstrukturen med forbindelser til 
Salamanderdam på motsatt side av Tverrveien.  
 
Det antas at tiltaket på området vil værebidra 
positivt til naturtypene i disse områdene, ettersom 
forslått formål er mindre inngripende enn dagens 
formål. Det er ønskelig å planlegge trase for 
minimalt inngrep i naturen. 
 
Det antas også at området er viktig for økosystemet 
ettersom det er et større sammenhengende 
grøntdrag. Som er viktig for dyr og planter.  
Dette er også del av vilttrekket mellom øst og vest i 
kommunen.  
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Vannmiljø 
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag? 
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet? 

Arealet ligger i nedbørsfeltet til Greverudbekken og 
Gjersjøvassdraget.  
 
Hensynssone H560_1 som ligger nordvest i 
planområdet består blant annet av en 
salamanderdam. Arealet foreslås som grønnstruktur 
i tråd med hensynssone H560_3 som ligger vest for 
planområdet. Dette vil bidra til å danne et 
sammenhengende grøntareal for ivaretakelse av 
naturmangfoldet. Nordøst i planområdet går det et 
bekkedrag som forgrener seg mot Tverrveien.  
 
Løypetrase i øst skal ikke krysse eller gå innpå 
bekkedraget ned mot Østre Greverud.  
 
Berøer ikke 100-metersbeltet. 

Rekreasjon og friluftsliv 
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier? 

- Planforslaget berører rekrasjon og 
friluftsliv i vesentlig mindre grad enn 
dagens arealformål. Planforslaget legger 
til rette for at det kan bedrives fysisk 
aktivitet i friluftsområder.  

- Planforslaget vil berører noe 
grønnstruktur, og etablert lysløype. 
Planlagt tiltak i planforslaget vil 
harmonisere godt med eksisterende 
lysløype. Viktig at utfartsparkeringene i 
nordenden av Tverrveien/Kongeveien 
bevares, og muligees kan utvides noe 
smått.  

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner? 
- Berører tiltaket historiske steder og veier? 

Markagrensen går parallelt med Kongeveien, øst for 
planområdet, området ligger ikke i marka.  
 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor 
eiendommen.  
 
Landskapet er kupert skogsareal, som egner seg 
godt for opparbeidelse av løypetrase. 

 
Det er noe usikkert om tiltaket må meldes inn som arealinnspill eller kan realiseres uansett. Melder det inn likevel.  
 
Bekrivelse, kommentarer planinnspillet - til rulleskiløype og tre foreløpig foreslåtte traseer, grønn, blå 
og orange. 
 
Det har vært et ønske om etablering av Nordre Follos første rulleskitrase i lang tid, både fra kommunens 
tidligere idrettsavdeling og idrettslaget Oppegård IL langrenn. Arealinnspillet kommer fra Folkehelse og 
kultur som et kommunalt prosjekt, men Oppegård IL skigruppe vil bidra. Skiforeningen er også en 
naturlig samarbeidspart. 
Det er behov for et trygt og godt anlegg for egenorganiserte og organiserte brukere. Rulleski foregår i 
dag på trafikkerte veier, parkeringsplasser og gangveier i kommunen. Forslaget til trase er innspill fra 
den lokale skigruppa, men det kan også være behov for befaring og se på egnede traseer. 
Anlegget vil være en sikker treningsarena for alle barn og voksne, med minst mulig inngrep i områdets 
natur og grønnstruktur. Det er ønskelig å knytte rulleskiløypa sammen med dagens arena på Østre 
Greverud, og hele eller deler av traseen om vinteren med snø som utvidelse av eksisterende 
vinteranlegg. Ødegård skog mellom Greverud golfbane og Tverrveien er vurdert som det beste området 
for en slik trase. 
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Skigruppa i Oppegård IL har vurdert mange alternativer og gjennomført flere befaringer i de ulike 
trasevalgene. Traseen i grønt vil i svært liten grad berøre terreng som ikke allerede er fylt opp med 
masse eller allerede bearbeidet (se skisser for traseer nederst i dette feltet) 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:  

 Dette vil være et anlegg for alle kommunens innbyggere og benyttes til organisert aktivitet av 
både Oppegård IL langrenn, Skimt og Siggerud langrenn. 

 Løypa asfalteres, lyssettes og tilknyttes eksisterende snøproduksjonsanlegg på Østre Greverud. 
Dersom man lander på trase som ikke går hele veien til golfbanen, knyttes snøproduksjon fra 
golfbanen til rulleskiløype.  

 Løypa kan også benyttes til arrangementer og trening for sykkel, ved å gi rom for en 
sykkelskulder langs traseen i tillegg til asfaltløypen. 

 Kommunal tomt og snødeponi ved Tverrveien (det østre deponiet) benyttes som utgangspunkt 
og mye av rulleskitraseen legges parallelt med eksisterende lysløype. Konflikt mellom lysløype 
og rulleskiløype unngås.  

 Rulleskiløypa vil ha en sikker adgang fra gang- og sykkelvei både fra Tverrveien, Kongeveien, og 
fra Østli Skole.  

 Det er nærhet til bussholdeplasser langs Tverrveien. I tillegg vil løypene knytte 
kunstsnøanlegget nærmere Sofiemyr, og dermed redusere trafikk fra Kolbotn/Sofiemyr til 
Greverud om vinteren. 

 Det ønskes at Skiforeningen er positive til prosjektet. 
 Trasevalg kommer ikke i konflikt med golfbanen, men det er viktig med samarbeid med 

Oppegård Golfklubb. 
 Dagens deponi ved Tverrveien blir et utgangspunkt for rulleskitreninger for idrettslagene, hvor 

det asfalteres en større flate for sikker rulleskitrening av de minste barna mm. Det kan i tillegg 
lages en småkupert runde for nybegynnere i deponiets ytterkant. Kommunens snødeponi om 
vinteren kan opprettholdes. 
 

 Foreløpig foreslåtte alternative traseer fra skigruppa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trase 1 - Den grønne traseen har ingen krysninger med lysløype og starter på deponiet til kommunen 
ved østre Tverrveien, går slakt ned vestover mot undergang og videre opp mot en fin maskinlaget bakke 
(steinfylling) etablert for ca. 10 år siden. Snur deretter og går nedover med en sving for å bremse fart før 
den kommer ned på høyresiden av liten bekk i dalen, følger dalen et lite stykke før den stiger fint 
oppover og møter lysløypa på toppen av bakken. Løypa følger så lysløypa tilbake nord/østover opp mot 
Kongeveien og sløyfe tilbake til deponiet. (ca. 1000m) 
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Trase 2 – Den ekstra lyseblå sløyfa kan kobles sammen med den grønne krysser over eksisterende 
lysløype på toppunkt for å unngå farlige krysninger, og går sydover ned mot golfbanen, den snur før den 
kommer i konflikt med Golfbanen og følger en eksisterende vann/kloakk ledning før den svinger opp til 
krysningspunkt på lysløypa (1000m + 500m). Mulig tilkobling mot eksisterende snøproduksjonsanlegg 
ved golfbanen og knytning mot dagens skitrase er mulig der traseen snur ved golfbanen. 
 
Trase 3 – den lengre oransje sløyfen er et alternativ til den blå, og knytter rulleskitraseen nærme 
vinterløypa på to steder uten å være i konflikt med Golfbanen på sommeren. Den oransje forlengelsen 
fortsetter videre ned lysløype til Østli, så videre syd mot golfbanen, men svinger så ganske brått østover 
opp en solid bakke og videre gjennom skogen og ned mot vann/kloakkledning som går nordover opp 
mot lysløypa. Vi foreslår å legge traseen med en sløyfe tilbake opp mot krysningspunkt på topp av 
lysløypa, slik at vi kun får et felles og ufarlig krysningspunkt av lysløypa. 
 
 
Bilde over arealinnspillet.  
Markør i nordøst er adkomst for myke trafikkanter fra parkering ved Kongeveien/Sofiemyr 
Idrettspark/Østre Greverud. 
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