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Skiveien 73: 

     REKKEHUS 
Arealinnspill - rullering av kommuneplanen 
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Beskrivelse 
          
1. Bakgrunn   

Utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel ble vedtatt 26.08.2021 og 
lagt ut til høring med frist 1.november 2021 for merknader og arealinnspill. 
Arealinnspillet for Skiveien 73 er utarbeidet med bakgrunn i den nylig vedtatte 
reguleringsplanen for Sønsterudveien 2. Sentralt i denne planen er opparbeidelse 
av området rundt Skredderstubekken som et nytt, flott utomhusområde for lek og 
opphold. Tomten i Skiveien 73 grenser i hele sin lengde til dette området. Det er 
naturlig å tenke en annen utnyttelse enn en enebolig på denne sentrale tomten. Et 
rekkehusprosjekt kan bidra til en god og kvalitetsmessig utvikling av området.  
 
Et vesentlig insitament for fortetting på tomten er to viktige forhold: 
• Det er usedvanlig kort vei til offentlig kommunikasjon som tog og buss. 
• Det er behov for et variert boligtilbud i området og i Kolbotn. Rekkehus er en 

boligtype som er etterspurt av barnefamilier og nye boliger av denne type er et 
fint tilskudd til sentrum. 
 

2. Tomten 
 Tomten er på 1469 m2, er langstrakt, og faller svakt i nordvestlig retning. Nederst 
er det en garasje med flatt tak bygget inn i terrenget. Garasjen er sokkelen til det 
bolighuset som lå langs den opprinnelige Skiveien. Skiveien ble lagt om og det 
gamle veiløpet er også atkomstvei inn til Sønsterudveien 2 og 4. 
I nordøst renner Skredderstubekken med forholdsvis tett vegetasjon rundt I 
nordvest er det ganske åpne asfalterte flater. I Sydvest er Bekkeliveien og i sydøst 
eneboliger. 
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3. Regulering 

 Tomten inngår delvis i områdeplan for frittliggende småhusbebyggelse og delvis for 
reguleringsplanen for Sønsterudveien 2. I praksis har ikke dette betydning da det er 
bestemmelsene i områdeplanen som gjelder for hele tomten. Formålet er bolig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skråfoto over 
området 

’ 

Utsnitt fra 
kommunekart.com som 
viser reguleringsplaner i 
området. Nedre del 
tilhører reg plan for 
Sønstrudveien 2 (2021) 
med bl.a. regulert 
grøntområde ved 
bekken og fortau 
nederst i Bekkeli-veien. 
Syd- sydvest for Skiveien 
73 er regulert område 
for forretning (plan fra 
1982) 
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4. Prosjektet 

 Det foreslås 6 rekkehus. Antall boliger er beregnet etter en vurdering av 
kommuneplanens bestemmelser om krav til private utearealer og felles utearealer. Det 
er skissert et lekeområde er skissert i øvre del av tomten i mot syd-sydvest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’’ 

Utsnitt fra gjeldende  
kommuneplans arealdel. 
Skiveien 73 er avsatt til 
boligformål. Det er 
sannsynligvis behov for 
justeringer av 
formålsgrensene 
i.henhold til vedtatte 
reguleringsplaner, f.eks. 
avgrensning av 
grøntområdet mot 
nordøst, byggeområde 
mot rundkjøring mm. 

 

Planskisse som viser 
mulig orientering og 
struktur for 6 rekkehus. 
Konseptet gir mulighet 
for solrike private 
uteplasser mot syd- 
sydvest. Gangatkomst 
langs grensen mot 
grøntarealet ved bekken. 
Parkering i P kjeller. 
Skisserte rekkehus i 2 og 
en halv etasje har 
bruksareal på ca. 140 m2 
og takterrasser.  
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5. Virkninger 
Området er allerede bebygget og har formål bolig i kommuneplanen. For å gi hjemmel 
til fortetting foreslås at det legges en sone for omforming og fornyelse over denne 
tomten. Øvrige virkninger er berørt i utfylt skjema for miljømessige og 
samfunnsmessige konsekvenser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3D tegning som viser 
området ferdig utviklet 
med ny bebyggelse i 
Sønsterudveien 2 og 
Skiveien 73  

3D tegning som viser området rundt Skredderstubekken ferdig utviklet med ny 
bebyggelse i Sønsterudveien 2 og Skiveien 73  
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6. Forslaget og forhold til overordnede føringer 
Planprogrammet fokuserer på ti arealstrategier fra samfunnsdelen i kommuneplanen: 
1. Boligutbyggingen i Nordre Follo skal styres mot fortetting i prioriterte 

utbyggingsområder. 
Forslaget ligger utenfor, men helt i randsonen av det prioriterte utbyggingsområdet 
ved Kolbotn sentrum. 

2. Veksten skal skje innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær 
jernbanestasjoner i Ski og på Kolbotn 
Forslaget ligger i umiddelbar nærhet av regulert utbygging i Sønsterudveien 2 som 
forventes å blir realisert i nær fremtid. På andre siden av Skiveien er Storebukta 
under bygging slik at en utvikling i området Skiveien/ Sønsterudveien er en naturlig 
videreutvikling av Kolbotn sentrum og nær Kolbotn stasjon.  Det vil således være en 
naturlig utvikling innenfra og ut. 

3. Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger mm 
Forslaget ligger ikke i sentrum men vil inngå i en situasjon med en viss urbanitet. 
Forlaget bygger opp under den grønne situasjonen ved Skredderstubekken. 

4. Lokalisering av virksomheter 
Ikke relevant 

5. Høy kvalitet på arkitektur, møteplasser og uterom og vektlegging av universell 
utforming i fortettingsprosjekter 
Forslaget gir gode muligheter for arkitektoniske kvaliteter. Bebyggelsen vil ligge 
mot leke/ møteplassen nederst i Skredderstubekken og avgrense denne mot vest.  
Målgruppa for boligene er familier og dette vil bidra til å styrke området som 
møteplass. Felles utearealer og atkomster vil utformes universelt, og 
rekkehusleilighetene kan tilrettelegges for tilgjengelighet. 

6. Markagrensen endres ikke. Nærturområder, områder for bynært friluftsliv og 
grønnstrukturene ivaretas, prioriteres og styrkes 
Eiendommen ligger i et etablert boligområde, og forslaget endrer ikke 
markagrensen eller turområder. 

7. Gode gang- og sykkelveiforbindelser prioriteres, spesielt fra sentrum og ut til 
tettstedene mm. Snarveier opprettholdes 
Forslaget legger til rette for en forlengelse av fortauet i Bekkeliveien langs 
tomtegrensen. Forøvrig har ikke forslaget innvirkning på snarveier. 

8. Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes 
og sikres mot nedbygging og fragmentering. 
Forslaget ligger i et etablert boligområde og påvirker ikke viktige naturverdier eller 
økologiske funksjonsområder. Forslagets fotavtrykk er basert på krav til MUA i 
kommuneplanen og krav til blågrønn faktor vil bli ivaretatt. 

9. Nullvisjon for tap av matjord 
Forslaget ligger i et etablert og bebygd boligområde, og berører ikke dyrket eller 
dyrkbar mark. 

10. Folkehelse og samfunnssikkerhet 
Forslaget er i tråd med krav til folkehelse og samfunnssikkerhet. Rekkehusene ligger 
i sone for ras- og skredfare, men på et relativt flatt område med eksisterende 
bebyggelse, og ny bebyggelse vil trolig ikke utgjøre ras- eller skredfare. 
Det må utredes erosjon og flomfare ved bekken og  sammenheng med planlagt 
fordrøyning, «flombasseng», nederst i bekken.   
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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: Kolbotn 
Adresse: Skiveien 73 
Gnr/bnr 240/69 
Forslagsstiller: Tor Dybdahl 

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

Se vedlegg 

Områdets størrelse i m2 1469 m2 
Beskrivelse/dagens bruk Bolig 
Formål i gjeldende kommuneplan Bolig 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan Bolig 
Foreslått arealformål Bolig, fortettet 

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

Nei, ikke kjent. 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd? Ja, bebygd med enebolig 

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet? 

Nei 
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Samfunnsforhold  

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

Ja, hovedsakelig- se vedlagte 
beskrivelse 

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. 

550 m til Solbråtan stasjon 
830 m til Kolbotn stasjon 
Buss hvert 30 min, i rushtid 
hver 15.min 
50 meter til busstopp Skivn 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

6 rekkehus gir moderat økning i 
trafikk nederst i Bekkelivn. 
20.meter til gang- sykkelvei i 
Skiveien 

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? 

-100 meter til dagligvare. 
- direkte til nytt uteområde 
Skredderstubekken 
- barnefamilier 
- tiltaket tilfører Kolbotn en 
boligtype som er ønskelig for 
en variert 
befolkningsammensetning. 

Barn og unges oppvekstvilkår 
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

Nærhet til planlagt uteområde 
Skredderstubekken, til 
nærmiljøanlegg Storebukta, 
Kolbotnvannet. 

Teknisk infrastruktur 
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, ledningsnett 

(fjernvarme, fiber) og renovasjon 

All infrastruktur i umiddelbar 
nærhet. 

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

Kolbotn Skole 1km 
Kolbotn barnehage 880 m 
Bjørkås sykehjem 600 m 
Omsorgsbolig Kolbotn 1,7 km  
(alle tall: ganglinje) 
 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann 
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 

- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse) 

- Areal ikke i flomvei 
- Ingen endring av flomveier 
- Overvann håndteres på egen 
grunn 

Trafikk 
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning. 

Bekkeliveien er trang nederst 
og utkjøring på Skiveien 
mangler øy. Dette vil bli 
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utbedret med gjennom-føring 
av reguleringsplan for 
Sønsterudveien 2. En økning 
med 5 boligenheter nederst i 
Bekkeliveien med ankomst fra 
stikkvei inn mot Sønsterud-
veien 2/4 antas og ha mindre 
betydning for trafikk-
situasjonen i området. 

Miljø og naturressurser 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

 
- Nei 

Støy 
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone? 

- Tiltaket ligger innenfor gul 
støysone 

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? 

 

- Ja 
- Nei, men i faresone 
- Tomten er nokså flat 
- Sannsynlig ikke 
- Ikke kjent 

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

mark/dyrkbar mark/skog? 
- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? 

 
- Nei 
 
- Nei 
 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk? 

 
- Det er en eneboligtomt med 
opparbeidet hage og det er 
ikke påvist truede arter, 
vilttrekk eller spesielle 
naturverdier 
 

Vannmiljø 
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag? 
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø og 

vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet? 

 

- 10-20m 
- Ja 
 
- Nei 
- Tiltaket antas å ikke påvirke 
vannmiljøet. 

 

Rekreasjon og friluftsliv 
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier? 

 

- Boligene vil ligge inntil 
grøntområdet ved 
Skredderstubekken 
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Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

kulturmiljøer? 

- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner? 
- Berører tiltaket historiske steder og veier? 

 

- Nei 
 
- Nei 
- Nei 

 
 

Eventuelle andre vurderinger: 
Kolbotn transformeres og det utvikles mange leiligheter i blokk. Det er et ønske om å få til 
en variert befolkningssammensetning. Ferfamiliehus i sentrumsområdet vil være et positivt 
tilskudd. Tomten ligger fint til for en naturlig utvikling av boligområdet ved  Skredder-
stubekken. Det planlagte boligprosjektet i Sønsterudveien 2 har 46 leiligheter, 
og et prosjekt med flerfamileboliger på andre siden av bekken i Skiveien 73 vil bidra til et 
variert  boligtilbud i området.Nærhet til Kolbotn sentrum, til Solbråtan stasjon og nære 
busstopp i Skiveien og Sønsterudveien gjør det enkelt å reise kollektivt.  
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