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Oppstart detaljregulering for Villenga i Nordre Follo kommune - innspill 
Lokal Agenda 21-forumet i Nordre Follo viser til kunngjøring i Østlandets Blad datert 4. mai 
2022 og saksdokumenter på kommunens nettside. Vi har følgende innspill: 

Vi har merket oss at målsettingen for planområdet følger intensjonen i vedtatt 
områderegulering for Ski vest, men at det foreslås å avsette mer areal til grønt/friområder. Vi 
peker på at gode og tilstrekkelige grønnstrukturer/natur, grønnkorridorer, grønne fellesarealer 
og ivaretakelse av kulturminnene er viktig for at Ski vest blir et område med særpreg der 
innbyggerne trives og besøkende og turgjengere får en positiv opplevelse. Det er viktig med 
vektlegging av disse verdiene i detaljreguleringsplanen for Villenga. Ivaretakelse av stedegen 
natur og historiske spor/kulturminner, gjerne i kombinasjon, bidrar til økt tilhørighet og gode 
opplevelser. Det er mye positivt i foreliggende planskisser. 

Det er positivt at den registrerte gravhaugen (som er fredet) skal bevares. Gravhaugen inngår i 
et «system» av fire kjente gravhauger; en utgravd gravhaug ca 350m i sørlig retning (kalt 
Finstadhaugen), en i hagen på Søndre Finstad gårdstun (i øst), og en ved gårdstunet på 
Halfstad gård (i sørøst). 

«Oldtidsveien» inngår i en hensynssone og ønskes bevart. Det er gledelig. Ikke bare har den 
kulturhistorisk verdi. Den er også en fin turvei som fører ut til de nære friluftsområdene, 
herunder det vernede området «ødeåker» vest for planområdet, og videre til Holstadmarka. 
Før Søndre Tverrvei ble bygget var det et møte (som nå ligger under Søndre Tverrvei) mellom 
denne gamle veien og den gamle veien fra Søndre Finstad gård. Fra dette møtet gikk det en 
felles vei vestover mot det som nå er ødeåker ved Finstad Park og videre vestover. En del av 
denne felles veitraseen er godt synlig i den sørvestre delen av skogen, møter gang/sykkelvei 
på sørsiden av Finstad Park og ligger utenfor det aktuelle planområdet. Nær denne traseen, på 
nordsiden, ligger tuften av en husmannsplass som også er vil kunne bidra til områdets historie 
dersom den blir bevart. Tuften er utenfor planområdet. 

Vi oppfatter det slik at det innenfor hvert enkelt felt skal være varierte høyder på bebyggelsen, 
slik at noen bygg vil bli høyere enn maksimalhøydene som er satt i områdereguleringsplanen. 
Varierte høyder er positivt, men vi er redd for at økte høyder vil føre til et mindre trivelig og 
sundt boområde. Høydene må tilpasses slik at barn kan leke ute på bakken på solbelyst 
område etter at de er kommet hjem fra skolen - også så tidlig som i mars og så sent som i 
september. Grønne tak kan ikke regnes som erstatning for lekeområder på bakken. 

Vi viser til at drabantbyen Lambertseter stort sett har boligblokker på 4 etasjer og forholdsvis 
store grønne fellesarealer. Det er et populært bosted for unge familier. Det blir trolig ikke 
attraktivt for barnefamilier å flytte til det forholdsvis store boligblokkområdet i Ski vest hvis 
det blir for tett, lite friareal og for høye blokker. Når unge mennesker med små barn flytter ut 
av oslo til et mer landlig område, som Ski tross alt er, så er det for å få mer grønt omkring seg 
og kanskje helst bo på bakken. Alle boligannonser understreker de grønne omgivelsene. 

Ski 24-mai 2022 

Til Lund Hagem Arkitekter 

Oppstart detaljregulering for Villenga i Nordre Follo kommune - innspill 

Lokal Agenda 21-forumet i N ordre F ollo viser til kunngjøring i Østlandets Blad datert 4. mai 
2022 og saksdokumenter på kommunens nettside. Vi har følgende innspill: 

Vi har merket oss at målsettingen for planområdet følger intensjonen i vedtatt 
områderegulering for Ski vest, men at det foreslås å avsette mer areal til grønt/friområder. Vi 
peker på at gode og tilstrekkelige grønnstrukturer/natur, grønnkorridorer, grønne fellesarealer 
og ivaretakelse av kulturminnene er viktig for at Ski vest blir et område med særpreg der 
innbyggerne trives og besøkende og turgjengere får en positiv opplevelse. Det er viktig med 
vektlegging av disse verdiene i detaljreguleringsplanen for Villenga. Ivaretakelse av stedegen 
natur og historiske spor/kulturminner, gjeme i kombinasjon, bidrar til økt tilhørighet og gode 
opplevelser. Det er mye positivt i foreliggende planskisser. 

Det er positivt at den registrerte gravhaugen (som er fredet) skal bevares. Gravhaugen inngår i 
et «system» av fire kjente gravhauger; en utgravd gravhaug ca 350m i sørlig retning (kalt 
Finstadhaugen), en i hagen på Søndre Finstad gårdstun (i øst), og en ved gårdstunet på 
Halfstad gård (i sørøst). 

«Oldtidsyeien» inngar i en hensynssone og ønskes bevart. Det er gledelig. Ikke bare har den 
kulturhistorisk verdi. Den er også en fin turvei som fører ut til de nære friluftsområdene, 
herunder det vernede området «ødeåker» vest for planområdet, og videre til Holstadmarka. 
Før Søndre Tverrvei ble bygget var det et møte (som nå ligger under Søndre Tverrvei) mellom 
denne gamle veien og den gamle veien fra Søndre Finstad gård. Fra dette møtet gikk det en 
felles vei vestover mot det som nå er ødeåker ved Finstad Park og videre vestover. En del av 
denne felles veitraseen er godt synlig i den sørvestre delen av skogen, møter gang/sykkelvei 
på sørsiden av Finstad Park og ligger utenfor det aktuelle planområdet. Nær denne traseen, på 
nordsiden, ligger tuften av en husmannsplass som også er vil kunne bidra til områdets historie 
dersom den blir bevart. Tuften er utenfor planområdet. 

Vi oppfatter det slik at det innenfor hvert enkelt felt skal være varierte høyder på bebyggelsen, 
slik at noen bygg vil bli høyere enn maksimalhøydene som er satt i områdereguleringsplanen. 
Varierte høyder er positivt, men vi er redd for at økte høyder vil føre til et mindre trivelig og 
sundt boområde. Høydene må tilpasses slik at barn kan leke ute på bakken på solbelyst 
område etter at de er kommet hjem fra skolen - ogsä så tidlig som i mars og så sent som i 
september. Grønne tak kan ikke regnes som erstatning for lekeområder på bakken. 

Vi viser til at drabantbyen Lambertseter stort sett har boligblokker på 4 etasjer og forholdsvis 
store grønne fellesarealer. Det er et populært bosted for unge familier. Det blir trolig ikke 
attraktivt for barnefamilier å flytte til det forholdsvis store boligblokkområdet i Ski vest hvis 
det blir for tett, lite friareal og for høye blokker. Når unge mennesker med små barn flytter ut 
av oslo til et mer landlig område, som Ski tross alt er, så er det for å få mer grønt omkring seg 
og kanskje helst bo på bakken. Alle boligannonser understreker de grønne omgivelsene. 



Det er viktig at fargene og materialvalg på bebyggelsen skal varieres. Samme farge på all 
bebyggelse kunne gi områdene et kjedelig og lite koselig preg. Det nærliggende 
boligblokkområdet Finstad Park med 10 blokker i en mørkegrå farge gir et dystert inntrykk. 

Eldrebolig. Viktig å etablere boligtun for eldre mennesker som ikke enda er pleietrengende og 
har behov for omsorgsbolig. Dette for å tilby en enklere og trygg bosituasjon for økende antall 
eldre. I slike botun kan de får tilgang på tjenester etter eget ønske samt ha et tilsyn av 
hjelpepersonell. 

Miljøkrav. Det bør være stort fokus på klima- og energiambisjonene til prosjektet. Vi støtter 
kommunens henstilling til å innlemme Villenga i et Futurebuilt-prosjekt. Samtidig ønsker vi 
det er fokuse på muligheten for å benytte massivtre i størst mulig utstrekning. Taket bør ha 
solfangere for at boligene får noe egen el-forsyning og at det kan levere ladestrøm til biler. 

Etter utbyggingen av Midtskogen ble det etablert deponi av løsmasse sør for veien, mot 
skogholtet. Dette bør tas vekk hvis det ikke var en del reguleringsplanen for Midtskogen. 
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