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Bakgrunn 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP ATP) ble vedtatt i 2015 og gir føringer for 

kommuneplanarbeidet. Planen har en forventning til kommunene om å utarbeide et 

dimensjoneringsgrunnlag for vekst fram mot 2030. Det er videre forventet at kommunene definerer 

en langsiktig avgrensing av prioriterte vekstområder, som i den regionale planen er kalt langsiktig 

grønn grense for prioriterte vekstområder. Dette er en grense som skal angi hvor hovedtyngden av 

utbygging i kommunen skal skje. Ved forrige rullering av kommuneplanen samarbeidet de to tidligere 

kommunene Ski og Oppegård om planarbeidet og la inn avgrensing av prioriterte 

utbyggingsområder i plankartet, med en egen hensynssone og bestemmelser til hensynssonen. 

I tråd med nasjonale og regionale forventninger vurderte kommunene ved forrige rullering om 

framtidige utbyggingsområder var i tråd med føringer om samordnet areal og transportplanlegging 

og fortetting i prioriterte vekstområder. Flere større utbyggingsområder ble tatt ut av 

kommuneplanene, totalt over 2000 dekar. Det største området var Svartskog med ca 1400 dekar 

bolig og næring. I tillegg ble boligområder på Rikeåsen, Jonsrudåsen-Bråten-Slora tatt ut av planen.  

Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok i gjeldende kommuneplan strategier for arealnøytralitet 

og styrket jordvern. Ved forrige rullering ble det ikke gjort en konkret vurdering av om eksisterende 

utbyggingsområder i planen(e) var i tråd med disse føringene. Ved denne rulleringen har det derfor 

vært viktig å konkretisere hvordan arealnøytralitet og jordvern skal følges opp i arealplanleggingen, 

og hva som skal være vårt startpunkt for kommuneplanbestemmelser om arealnøytralitet.  

Strategiene i gjeldende kommuneplan er formulert slik: 

• Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon for tap av matjord.  

 

• Være en arealnøytral kommune utenfor dagens bebygde områder, det vil si gjenbruke og 

fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur. 

 

• Sikre at arealnøytralitet skal gjelde for alle naturområder innenfor områder regulert til 

bebyggelse, slik at alle skogholt, hundremeterskoger og parker ikke endres. 

 

I dette notatet drøfter kommunedirektøren oppfølging av strategiene om arealnøytralitet og styrket 

vern av dyrket og dyrkbar mark. Videre drøfter notatet avgrensing av prioriterte utbyggingsområder 

og dimensjonering av vekst i kommuneplanperioden. 

 

Arealnøytralitet – vårt grønne skifte 

Klimakrise og naturkrise gjør det stadig viktigere å forvalte naturressurser og arealer på en 

bærekraftig måte. For å vite hva som er en bærekraftig forvaltning trenger vi kunnskap om 

ressursene vi skal forvalte. Det pågår en metodeutvikling for å sette opp regnskap og følge 

utviklingen av økosystemer over tid. Nordre Follo deltar som pilot for testing av metoder for utvikling 

av arealregnskap og naturregnskap i regi av OsloMet og Viken fylkeskommune i samarbeid med 

Sabima og NINA. Begrepene «arealregnskap» og «naturregnskap» er per i dag ikke entydig definert 

og blir brukt ulikt i ulike sammenhenger. Vi har basert oss på den forståelsen som er lagt til grunn i 

forskningsprosjektet EcoGaps, der Nordre Follo deltar som pilotkommune. 
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I planprogrammet til kommuneplanens arealdel står det at ubebygd areal kun skal tas i bruk når 

potensialet for fortetting innenfor byggesonen er brukt opp og/eller tungtveiende samfunnsmessige 

hensyn tilsier det.  Gjeldende plan har ingen juridisk bindende bestemmelser om arealnøytralitet og 

gir ingen føringer for hva vi skal regne som startpunkt for arealnøytralitet.  

Vi tar utgangspunkt i følgende prinsipper for håndtering av arealnøytralitet: 

1. Det overordnede prinsippet er at ubebygde arealer ikke skal bygges ned.  

2. Et neste prinsipp er at vi trenger god kunnskap om arealene vi forvalter, slik at vi vet hva vi i 

hvert fall ikke må bygge ned. Ubebygde arealer har ulik verdi med hensyn til både 

naturmangfold, rekreasjon, matproduksjon, overvannshåndtering og binding av klimagasser.  

3. Et tredje prinsipp er å fastsette kompenserende tiltak hvis vi likevel velger å bygge ned natur. 

Dette kalles økologisk kompensasjon og kan handle om erstatningsarealer/restaurering av 

arealer, eller en økonomisk kompensasjon som kan øremerkes et fond for større 

restaureringstiltak innenfor kommunen.   

Grunnlaget for å sette et nullpunkt for arealnøytralitet vil først være til stede når vi har fått på plass 

et naturregnskap.  

Arealregnskap og naturregnskap 

Prosjektet EcoGaps studerer hvordan naturregnskap kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget i 

offentlige beslutningsprosesser. Prosjektet utvikler og tester metodikk for naturregnskap i Nordre 

Follo kommune og Viken fylke.  De siste årene har FN utviklet et sett felles prinsipper og metoder for 

naturregnskap, forkortet SEEA EA. Disse er for overordnede til å kunne tas i bruk på kommunenivå, 

men ligger til grunn for metodeutviklingen i prosjektet EcoGaps. Prosjektet definerer (økosystem) 

arealregnskap som en opptelling og sammenstilling av ulike typer arealer og økosystemer som skog, 

våtmark, enger, m.m. Et arealregnskap kan inngå som første trinn i et naturregnskap eller 

økosystemregnskap. SEEA EA opererer med disse fem nivåene: 

1. Økosystem arealregnskap 

(Ecosystem extent accounts) måler naturtypers areal og utstrekning, f.eks ferskvannssystemer, 

våtmark og skog, naturmark, beite/slåttemark osv. Arealregnskap kan gi oversikt over hvordan vi 

bruker arealene, følge arealutviklingen og sikre en mer kontrollert planlegging og forvaltning av 

arealene. 

2. Økosystem tilstandsregnskap 

(Ecosystem condition accounts) måler i tillegg de ulike naturtypenes økologiske tilstand ved hjelp av 

kvalitetsindikatorer, f.eks jorddybde, hule eiker, humler i skog og alvemose. 

Et tilstandsregnskap gir informasjon som gjør det mulig å beregne økosystemenes kapasitet til å 

levere økosystemtjenester, eller naturgoder. 

3. Økosystem tjenesteregnskap 

(Ecosystem service flow & use) beregner den fysiske utbredelsen av goder som naturen kan levere, 

altså leveringsevne. Beregningen tar utgangspunkt i informasjonen fra økologisk tilstand samt 

arealregnskap. 

4. Økonomisk økosystemtjenesteregnskap  

(Ecosystem service flow & use) beregner i tillegg økosystemtjenestenes pengeverdi per år. De 

verdsettes i penger for å sammenligne deres bidrag til verdiskapingen med andre varer og tjenester. 
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FNs SEEA EA begrenser seg til å verdsette økosystemtjenestenes bidrag vurdert til markedspriser 

(dersom det hadde eksistert et marked). 

5. Økosystem kapitalregnskap 

viser kapitalverdien av den forventede framtidige verdistrømmen av økosystemtjenester (en nåverdi 

beregnet ved hjelp av en diskonteringsrente og antagelse om en tidshorisont). Menneskeskapt 

infrastruktur avskrives og erstattes over tid. Økosystemer vedlikeholder seg selv, men kan være 

gjenstand for forringelse gjennom bruk. 

EcoGaps-prosjektet har som et av sine hovedmål å teste og vurdere FNs metodikk for verdisetting av 

natur i arealplanleggingen i Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune. Prosjektet går fram til 

2025. Vi har med andre ord ikke et naturregnskap på plass til denne kommuneplanrulleringen, men 

vi har brukt kunnskap fra prosjektet til å vurdere økosystemverdier knyttet til ubebygde arealer.  

 

Startpunkt for planbestemmelser om arealnøytralitet og krav om økologisk kompensasjon 

Den viktigste oppfølgingen av arealnøytralitet vil være å unngå å bygge ned natur, og spesielt natur 

som er viktig for å opprettholde artsmangfoldet og økosystemenes funksjoner. Miljødirektoraret har 

skissert et “tiltakshierarki” for å forebygge skadevirkninger for miljø og samfunn. 

 

Figur 1: Tiltakshierarki (Kilde: Miljødirektoratet) 

 

I planforslaget er det lagt inn juridiske bestemmelser om arealnøytralitet og om økologisk 

kompensasjon dersom man bygger ned natur. Bestemmelsene skal bygge opp om kommunens mål 

om arealnøytralitet og føre til at framtidig nedbygging av areal kompenseres gjennom fysiske tiltak 

eller en økonomisk kompensasjon.  Som beskrevet over, pågår det arbeid med å utvikle og 

implementere dette konseptet, og det foreligger ingen ferdig, komplett metodikk.   

En av problemstillingene som må vurderes, er hvordan kravet om økologisk kompensasjon skal få 

betydning for arealer som allerede har en vedtatt reguleringsplan, men som ennå ikke er utbygd, og 
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tilsvarende hvilken betydning kravet får for de planene som er under behandling. For disse planene 

er forutsetningene allerede lagt. Det vil være svært uheldig om vi legger føringer i etterkant som 

vesentlig vil endre forutsetningene for planen eller som vil gjøre at planen ikke kan gjennomføres 

som vedtatt. Den type inngrep i de rettighetene og forventningene som en vedtatt reguleringsplan 

gir, kan være juridisk utfordrende. Det er derfor vurdert at kravet om økologisk kompensasjon bør 

legges til grunn for alle nye planer som blir vedtatt etter vedtaksdato for ny kommuneplan, og der 

det er opplyst om kompensasjonskravet i oppstartmøte for planarbeidet. 

 

Nordre Follo, og før det Ski og Oppegård kommuner, har vedtatt flere områdereguleringer som 

legger rammer for videre detaljregulering og boligbygging. Reguleringsprosessene har veid ulike 

hensyn, bygd på gjeldende føringer på det tidspunktet de ble utarbeidet, og vært gjenstand for 

grundige prosesser etter plan- og bygningsloven.  Å si at krav om økologisk kompensasjon skal gjelde 

for disse utbyggingsområdene vil i praksis bety at reguleringsplanene må tas opp til ny vurdering. 

Det er gjort en vurdering av vedtatte reguleringsplaner som ikke er ferdig utbygd, opp mot nye 

bestemmelser i kommuneplanen. Ut fra gjennomgangen er lagt inn i planbestemmelsene, § 1 at 

utvalgte planer fortsatt skal gjelde foran kommuneplanen og ikke bli underlagt krav om økologisk 

kompensasjon. Ambisjonene om å oppnå arealnøytralitet og nullvisjonen for nedbygging av dyrket og 

dyrkbar mark vil likevel gjelde også for disse områdene.  

Det er videre forslag om at planer vedtatt etter 1.1.2020 skal gjelde foran ny kommuneplan ved 

motstrid. Med unntak av Områderegulering for Bålerud, Rødsten og Bekkenstenområdet ligger 

samtlige planer innenfor prioritert utbyggingsområde. Planen for Bålerud ble vedtatt i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet i 2015 etter en lang og omfattende avveiing av ulike interesser.  

 

 

Metodikk for vurdering av økologisk kompensasjon 

Økologisk kompensasjon er fortsatt et relativt nytt konsept, og det foreligger lite praksis på området i 

Norge. Det betyr at det ennå ikke er ferdigutviklet en metodikk for hvordan man beregner økologisk 

kompensasjon, men det pågår metodeutvikling både i Norge og i utlandet.   

 

I to forskningsprosjekt kommunen er med i, jobbes det med å utvikle metodikk for å innhente, 

identifisere og tilstandsberegne biomangfoldkvaliteter. Kommunale regnskap som viser 

Foreslått startpunkt for bestemmelser om arealnøytralitet og økologisk kompensasjon   

Målet er å unngå nedbygging av natur og dyrket og dyrkbar mark. 

Kommuneplanens bestemmelser om arealnøytralitet og økologisk kompensasjon gjelder for alle 

nye reguleringsplaner fra vedtaksdato for ny kommuneplan.  

Dersom nye reguleringsplaner innebærer nedbygging av natur eller dyrket og dyrkbar mark, vil 

det utløse krav om økologisk kompensasjon for å oppnå arealnøytralitet.  

Unntatt fra bestemmelsene om arealnøytralitet og økologisk kompensasjon er planer som følger 

opp områdereguleringer som fortsatt skal gjelde (listet opp i planbestemmelsene, § 1) og planer 

vedtatt etter 01.01.2020.  

Ambisjonen om å tilstrebe arealnøytralitet og nullvisjon for nedbygging av matjord gjelder selv 

om de juridiske bestemmelsene ikke trer inn. 
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biomangfoldkvaliteter vil trolig bli en realitet i fremtiden. I Storbritannia planlegges det f.eks. å 

integrere «biomangfoldsnøytralitet» (biodiversity net gain) som lovbestemmelse i det som tilsvarer 

den norske plan- og bygningsloven.  Det gjenstår noen praktiske utfordringer i Norge, hovedsakelig 

knyttet til datatilgjengelighet og dataoppløsning.    

 

Kommunen stiller i dag krav om blågrønn-faktor (BGF) i reguleringssaker basert på en 

beregningsmetode som gjør det mulig å sammenligne arealenes funksjon som økosystemtjeneste 

etter et velprøvd, men begrenset sett med indikatorer som utbyggere kan måle på en 

kostnadseffektiv måte. BGF er en kjent metodikk basert på norsk standard (NS), og godt innarbeidet 

hos både kommunen og utbyggere. Det samme indikatorsettet kan – i påvente av en mer 

omfattende og dekkende metodikk – benyttes for å beregne økologisk kompensasjon. 

 

BGF kartlegging utføres på utbyggers bekostning som del av byggesøknadsprosess.    Ved å ta 

utgangspunkt i blågrønn-faktor metodikk vil man allerede nå klare å beregne og pålegge krav om å 

erstatte blågrønne landskapselementer, som knytter seg til naturgoder/økosystemtjenester 

(klimatilpasning, opplevelsesverdi og folkehelse).  Utbygger vil kunne beregne kostnadene ved tiltak 

som skal kompensere for blågrønn faktor, noe som gjør det lettere å beregne økonomisk 

kompensasjonskrav dersom fysisk kompensasjon ikke er mulig.   

Metodikken vil kunne videreutvikles og forbedres i fremtidige rulleringer av kommuneplanens 

arealdel. Blant annet jobber Norsk Standard med en norm for verdsetting av trær, som vil kunne 

utdype økologiske kvalitet av trær i BGF-metoden.    Forskningsprosjektene kommunen er med i 

utreder også hvordan kompensasjonsberegninger bør utføres og revideres av noen andre enn 

utbygger selv, evt. en tredjepart.   

 

Regnskap over arealformål i kommuneplanen og over omdisponering av dyrket og dyrkbar jord 

Inntil vi har et naturregnskap på plass, vil vi ikke ha et fullverdig system for å vurdere arealnøytralitet. 

Det har per i dag er et regnskap som gir oversikt over areal avsatt til ulike formål i kommuneplanene 

fra 2011 og til og med nytt kommuneplanforslag. Vi har også benyttet Kostra-data for å sette opp en 

oversikt over omdisponering av dyrka og dyrkbar mark fra 2012 til 2021. 

Samlet areal Nordre Follo kommune: 203 000 dekar 

Arealformål 
kommuneplanen  
Samlet areal Nordre 
Follo kommune:  
203 000 dekar  

2011-
planen  
dekar 

2019- 
planen  
dekar 

(inkl areal som 
tidligere lå i Ås 

kommune)  

Planforslag  
2023-34 

dekar  

Differanse  
2011-2023 

dekar  

Areal avsatt til 
boligbebyggelse  

        

Eksisterende 13 741 14 522 14 630  

Framtidig 3 096 1 221 595  

Sum boligbebyggelse  16 837 
  

15 743 
  

15 225  -1 612  
  

Areal avsatt til 
næringsbebyggelse  

        

Eksisterende  1 540 1 701 1 706  
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Framtidig 936 12 12  

Sum næringsbebyggelse  2 476  1 713  1 718  -758  
  

Areal avsatt til 
kombinert bebyggelse 
og anleggsformål  

        

Eksisterende 560 485 486  

Framtidig 799 1 392 1 356  

Sum kombinert 
bebyggelse og anlegg  

1 359 
  

1 877 
  

1 842 +483 
  

Areal avsatt til offentlig 
eller privat 
tjenesteyting  

        

Eksisterende  1 077 1 433 1 428  

Framtidig 472 117 90  

Sum offentlig eller privat 
tjenesteyting  

1 549  
  

1 550  
  

1 518  -31  
  

Netto redusert 
utbyggingsareal  

      -1 918 
  

«Grønne formål» 
Endring fra 2019-planen 

 171 432   172 069  +637 

Tabell: Arealformål i kommuneplanen fra 2011 og fram til nytt planforslag 2023-34 

 
Omdisponering av dyrket og dyrkbar mark og arealklasser i Nordre Follo 

Forslag til ny kommuneplan omfatter ikke omdisponering av dyrket og dyrkbar mark i planperioden, 

men ny Østre linje vil innebære omdisponering av dyrket og dyrkbar mark. Ut fra foreløpige anslag vil 

ca 160 dekar dyrket og 70 dekar dyrkbar mark li omdisponert. Om lag 45 dekar planlegges tilbakeført 

til dyrka mark når eksisterende Østre linje legges ned, og det jobbes med ytterligere nydyrking i 

prosjektet. 

Omdisponering av areal til ny E18 (198 dekar) ligger inne i 2016 og areal til Politiets nasjonale 
beredskapssenter ligger inne i 2017. 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-
2021 

122 80 30 29 198 180 67 22 0 7,5  
Tabell: Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord i dekar for Nordre Follo kommune per år i perioden 2012 til 2021 (Kilde: Kostra) 

 
Nedenfor er vist en oversikt over arealklasser for Nordre Follo kommune per 2021 etter 
klassifikasjonssystemet AR5. 
 

 Areal (daa) % 

Fulldyrka jord 38 437 19,6 

Overflatedyrka jord 44 0,0 

Innmarksbeite 615 0,3 

Produktiv skog 120 442 61,3 

Uproduktiv skog 5 163 2,6 

Åpen myr 963 0,5 

Åpen jorddekt fastmark 4 838 2,5 

Åpen skrinn fastmark 1 162 0,6 

Bebygd 20 071 10,2 
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Samferdsel 4 256 2,2 

Totalt AR5 195 991 99,8 
Tabell: Oversikt over arealklasser for Nordre Follo kommune per 2021 etter klassifikasjonssystemet AR5 (Kilde: NIBIO, 2021). 

 

 
Prioriterte utbyggingsområder 

I tråd med regional plan har gangavstand til viktige funksjoner og kollektivtransport vært et kriterium 

for avgrensing av prioriterte utbyggingsområder.  

Prioritering av områder skal sikre en utvikling i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel, og 

sikre at kommunen har økonomi og nødvendig plankapasitet til å realisere utbygging i prioritere 

områder, og spesielt Ski som regional by. I sak om prioritering av utbyggingsområder i juni 2021 

vedtok kommunestyret en ønsket utbyggingsrekkefølge (kommunestyresak 84/21). 

Utbyggingsrekkefølgen ble opprettholdt i vedtak av langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) 

i juni 2022. I kommunestyresak 84/21 ble det vedtatt å gjøre en ny vurdering av boligområder som 

ikke nylig er regulert og som er helt eller delvis ubebygde, sett opp mot mål om arealnøytralitet og 

styrket vern av dyrket og dyrkbar mark. Ni områder er vurdert på nytt ved rullering av 

kommuneplanen (antallet er litt avhengig av om man splitter opp delfelt eller ikke, se skjemaer 

vedlagt kommuneplanbehandlingen). 

Det er fortsatt ledige arealer for boligutvikling i de prioriterte utbyggingsområdene i gjeldende plan. 

Potensialet er særlig stort innenfor vedtatte planer for Ski by, Vevelstadområdet, Oppegård 

lokalsenter og Kolbotn. Kommunedirektøren har ikke sett behov for å utvide de prioriterte 

utbyggingsområdene ved denne rulleringen, men det er gjort justering i samsvar med endring av 

arealformål på Myrvoll der Ekornrud nord er tatt ut, på Berghagan er et område til boligformål er tatt 

ut og ved Østreng der areal til boligformål er redusert. En relativt stram avgrensing av de prioriterte 

vekstområdene bidrar til å styrke by- og tettstedskjernene, unngå byspredning og sikre vekst 

innenfra og ut. Utvidelse av prioriterte utbyggingsområder ut over det som skal realiseres i de 

nærmeste årene, vil kunne gi en lang periode med usikkerhet for boligeiere. 

 

Boligbygging, befolkningsutvikling og dimensjonering av vekst i planperioden 

Boligbyggingen i Nordre Follo har i de siste ti årene ligget på et gjennomsnitt på cirka 330 boliger per 

år. De siste tre årene har vi sett en økning i fullførte boliger, og i 2021 ble det ferdigstilt 630 boliger. 

Tallene for boliger det er gitt igangsettingstillatelse til, har de siste ti årene ligget noe høyere enn 

tallet på ferdigstilte boliger, med et gjennomsnitt på 390 boliger per år. De siste tre årene har 

gjennomsnittet vært 600 boliger per år.  

Det er forventet, og lagt til rette for, en noe høyere utbyggingstakt i planperioden enn vi har hatt i 

foregående tolvårsperiode. Åpning av Follobanen forventes å ha en effekt på etterspørselen. Som 

følge av pandemien har vi sett en økt etterspørsel etter boliger utenfor Oslo, men det er usikkert om 

dette er en varig tendens.  Ustabilitet i verdensøkonomien, renteøkning og økte priser på byggevarer 

skaper en ny usikkerhet for boligprognosene.  

Kommunens befolkningsframskrivinger legger til grunn en boligvekst på 440 boliger per år, noe som 

er en moderat økning sammenlignet med foregående planperiode.  

Hvordan er veksten fordelt? 

Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus legger til grunn at 90% av veksten i 
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kommuner med regionale byer (som Ski) skal skje innenfor prioriterte utbyggingsområder, mens 10% 

kan være vedlikeholdsvekst utenom de prioriterte områdene. 

Nordre Follo kommune har satt stramme rammer for de prioritere utbyggingsområdene i arealdelen, 

for å sikre en innenfra og ut utbygging. Den regionale planen legger til grunn at veksten kan skje 

innenfor et langt større område enn våre prioriterte utbyggingsområder. Beregninger viser at 82% av 

boligveksten fram mot 2034 vil komme innenfor de prioriterte utbyggingsområdene. Dersom vi 

utvider beregningen til å ta med områder innenfor eksisterende byggesone med høyfrekvente 

busslinjer, ligger 92% av boligveksten innenfor denne avgrensingen. 

I boligprogrammet er det i tillegg lagt inn noe fortetting i småhusområder («eplehagefortetting») i all 

hovedsak utenfor prioriterte vekstområder. Antallet på 25 boliger per år er basert på historiske tall. 

Det knytter seg usikkerhet til antallet framover, da potensialet for fortetting i småhusområder etter 

hvert blir brukt opp. I tillegg ligger det inne 100 boliger i kommuneplanperioden på Bålerud, som ikke 

er innenfor prioritert vekstområde. Småhusfortetting i hele kommunen, inkludert Bålerud utgjør de 

åtte prosentene som ligger utenfor prioriterte vekstområder/byggesonen.  

Nedenfor har vi satt opp anslag for det gjenværende boligpotensialet i allerede regulerte områder og 

områder som er under regulering. Med en anslått boligvekst på 440 boliger per år gir dette en 

boligreserver langt ut over planperioden. 

Områder Totalt 

Mastemyr og Trollåsen 800 

Kolbotn sentrum og Skrenten 1000 

Sofiemyr og Tårnåsen 600 

Myrvoll Ekornrud og Nedre Ekornrud 500 

Oppegård lokalsenter 250 

Bålerud, Rødsten og Bekkenstenområdet 100 

Langhus sentrumsområde (Vevelstad) 500 

Langhus øvrige  1500 

Ski sentrum 2000 

Ski Vest 850 

Kirkeveien Nord 150 

Ski tettsted øvrige 1200 

Ski øst 2700 

Siggerud, Kråkstad, Skotbu 45 

 ca. 12 200 
Tabell 4: Anslått gjenværende boligreserve per februar 2022 (kilde: Kompas, Nordre Follo kommune) 

 

Vedlikeholdsvekst forstås som vekst med sikte på å sikre grunnlaget for etablert sosial og teknisk 

infrastruktur i et etablert bomiljø. Med sosial infrastruktur tenker vi særlig på skole- og 

banehagekapasitet. Teknisk infrastruktur handler om vann- og avløpskapasitet, kapasitet i 

veisystemer og gang-/sykkelveinett. I områder med ledig skolekapasitet, kan behov for store 

investeringer i teknisk infrastruktur gi utfordringer med tanke på vedlikeholdsvekst. 

Siggerud, Kråkstad og Skotbu er tettsteder i Nordre Follo kommune som har en etablert sosial 

infrastruktur, men som ligger utenfor prioriterte utbyggingsområder. Det er en betydelig ledig 

skolekapasitet i de tre lokalsamfunnene, jf. figurene nedenfor. Elevtallsutviklingen er negativ for 

Siggerud og Kråkstad, men stabil for Skotbu. I boligprogrammet ligger det inne noe småhusfortetting 
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i disse områdene, men ingen feltutbygging/større fortetting. Totalt i kommuneplanperioden er det 

lagt inn 15 boliger i Siggerud ungdomsskolekrets og 30 boliger i Kråkstad ungdomsskolekrets. Dette 

kan være et noe høyt anslag. 

For Siggerud og Kråkstad ligger det til rette for økt vedlikeholdsvekst ved realisering av områder 

avsatt til utbygging som ligger inne i gjeldende plan og som ikke er ubebygde arealer. Dette gjelder et 

område avsatt til sentrumsformål på Siggerud og områder ved Kråkstad stasjon som er anbefalt lagt 

til kombinert formål bebyggelse og anlegg. Utbygging på Kråkstad ligger inne i boligprogrammet fra 

2034 og gjør derfor ikke utslag på elevtallsutviklingen vist i fig 2. 

På Skotbu er utbyggingsområder til boligformål i gjeldende plan (Røis 1 og Røis 2) ikke tatt med i 

boligprogrammet fordi de er vedtatt vurdert på nytt opp mot arealnøytralitet. Arealene på de to 

feltene er om lag like store. Utbygging av begge feltene er beregnet å gi en elevtallsvekst på ca. 20 

elever fra realisering. Anslagsvis halvparten av disse vil sogne til Skotbu skole (1. til 4. trinn) og 

halvparten til Kråkstad skole (5. til 10. trinn).  

Utbygging av Røis 1 og Røys 2 forutsetter kapasitet i VA-nettet og gang-/sykkelforbindelse til Skotbu 

stasjon.  Dagens tilstand på ledningsnett og renseanlegg er slik at det vil medføre økt forurensning av 

vassdraget dersom man knytter til flere abonnenter. Tiltaksplan for vann og avløp vil avklare 

løsninger og tidspunkt for oppgradering av avløspsanlegg i området skal skje. 

 

 
Fig. 2 Skolekapasitet og elevtallsutvikling Skotbu (Kilde: Kompas, Nordre Follo kommune) 

 

 
Fig. 3 Skolekapasitet og elevtallsutvikling Kråkstad (Kilde: Kompas, Nordre Follo kommune) 
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Fig 4: Skolekapasitet og elevtallsutvikling Siggerud (Kilde: Kompas, Nordre Follo kommune) 

 
 

Befolkningsutvikling og befolkningssammesetning fram mot 2034 

 
Figur 5: Befolkningsframskrivinger. Kompas sammenlignet med SSBs middelalternativ.   
 
Kommunens befolkningsprognoser baserer seg på en antatt framtidig boligbygging og ikke kun 
historiske tall for boligbygging, slik SSBs prognoser gjør. Dette er årsaken til at kommunens prognoser 
liggere høyere enn SSBs middelalternativ. 
 
Figurene nedenfor viser at Nordre Follo har en yngre befolkning enn landet samlet både i 2022 og 
2034. Andelen eldre vil øke fra 2022 til 2034 også i Nordre Follo, men fortsatt ligge under andelen 
eldre totalt for landet.  
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Figur 6: Befolkningssammensetning Nordre Follo sammenlignet med landet 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Befolkningssammensetning Nordre Follo sammenlignet med landet 2034 

 
 
 


