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Til 

Nordre Follo kommune 

postmottak@nordre.follo.kommune.no  

 

 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel sak 22/01254 – Trollåsveien 20-22 

Dette innspillet til kommuneplanens arealdel bygger videre på en høringsuttalelse som ble sendt inn 

til planprogrammet for kommuneplanens arealdel den 26. oktober 2021, om videreføring av 

næringsformålet for Trollåsveien 20/22. 

Ved annengangsbehandling av planprogrammet ble innspillet behandlet og kommentert av 

kommunedirektøren. Der ble det vist til at lokalisering av ulike typer næring er et av temaene som 

kommunen ønsker å belyse i planarbeidet for å vurdere områdenes egnethet.  

I forslaget til ny kommuneplans arealdel er det beskrevet at Mastemyr næringsområde, som 

inkluderer Trollåsveien 20/22, passer til en blanding av næring, tjenesteyting og kunnskapsbedrifter. 

Dette innspillet ønsker å belyse viktigheten av å tillate virksomhet som lager og logistikk innenfor 

næringsformålet til Trollåsveien 20/22. Det er vår vurdering at dette vil være i tråd med føringene for 

kommunens arealforvaltning og med ABC-prinsippet. 

Som det ble fremlagt i forrige høringsrunde er tilrettelegging av lager og logistikk på Trollåsveien 

20/22 også i tråd med retningslinjer fra statlig hold og regionale planer, som er førende for 

utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 

I Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er det presisert at lager og logistikk faller 

inn under kategorien arealkrevende virksomhet. Trollåsveien 20/22 er godt egnet for slik virksomhet 

da det ligger like utenfor Kolbotn sentrum. Virksomheter innen lager og industri genererer lite 

persontrafikk sammenlignet med arbeidsplassintensive virksomheter og virksomheter med allsidig 

virksomhetsgrad. De sistnevnte bør ifølge Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

være byintegrerte og plasseres i sentrum. 

De statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging vil sikre at 

utbyggingsmønster og transportsystem samordnes. Transportbehovet reduseres dersom det gis 

muligheten til å utvikle kommunens mest sentrale områder med arbeidsplass- og besøksintensive 

virksomheter og høy arealutnyttelse. Det sikrer også effektiv og sikker trafikkavvikling samt god 

fremkommelighet for godstransport. Godstransporten trenger ikke kjøre gjennom Kolbotn sentrum, 

men kan passere nærmest hindringsfritt fra E18 og ned til Trollåsveien 20/22. 

  

Oslo, 06.12.2022 
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Forslag til ny kommuneplanens arealdel 

I forslaget til ny kommuneplanens arealdel er området videreført som næringsformål. Eiendommen 

er også omfattet av hensynssone H220 som indikerer at det ikke er tillatt med støyfølsom 

bebyggelse i gul støysone. 

 

Figur 1: Utklipp fra forslag til kommuneplanens arealdel (Nordre Follo kommune, 2022) 

ABC-prinsippet og rett virksomhet på rett sted går igjen i Statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) og Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus (2015), som begge er førende for arealpolitikken som føres av kommunene.  

Forslaget til ny kommuneplan skal derfor følge ABC-prinsippet og rett virksomhet på rett sted. 

Kommunen har vurdert det dithen at Mastemyrområdet ikke er egnet for lager og logistikk og at det 

ikke er ønskelig med logistikk og arealkrevende handel i området, men at området skal 

videreutvikles som næringspark med en blanding av næring, tjenesteyting og kunnskapsbedrifter.  
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Virksomhetskategorien kommunen ser for seg må forstås som kontorbedrifter og offentlige 

tjenester, ettersom de ikke er videre presisert. Slike virksomheter er typiske for A-områder, som er 

området nærmest jernbanestasjonen i Kolbotns tilfelle. 

Det er vår vurdering at lager og logistikk i Trollåsveien 20/22 likevel er i tråd med kommunens 

fremstilling av ABC-prinsippet, slik det defineres i forslaget til kommuneplanens arealdel og i 

underlagsgrunnlaget for utforming av kommuneplanens arealdel, slik som næringsanalysen til 

Multiconsult.  

Ifølge ABC-prinsippet skal virksomheter, næring og arbeidsplasser plasseres geografisk på en måte 

som gjør at transportbelastningen blir minst mulig og at de mest besøks- og arbeidsplassintensive 

virksomhetene lokaliseres med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtransport 

(Multiconsult, 2022). Kommunen har definert A-, B- og C-områdenes egenskaper slik:  

A-områder: Arbeidsplassintensive virksomheter skal tilrettelegges for i Ski og Kolbotn 

sentrum. Detaljhandel skal lokaliseres i sentrumsområder. Virksomheter med mange 

ansatte og besøkende skal lokaliseres i områder med høy kollektivtilgjengelighet og med 

regulert parkeringstilgjengelighet. Kontorer, offentlig forvaltning og handel og service er 

arbeidsplassintensive virksomheter. 

 

B-områder: Virksomheter med middels arealbehov og middels tetthet av ansatte eller antall 

besøkende/kunder bør ligge i bystrukturen. Håndverksbedrifter og kombinasjon av kontor 

og lager er eksempler på det som gjerne kalles virksomheter med allsidig virksomhetsgrad. 

Dette er områder som kan være egnet for reindustrialisering. 

 

C-områder: Bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros, transport og industri skal 

lokaliseres på strategisk viktige arealer nær riksveinettet. 

 

 

Figur 2: Illustrasjon som viser en prinsippskisse for ABC-lokalisering i en tettstedsstruktur (Trondheim kommune, 2012). 
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Som figur 2 viser skal A-virksomheter plasseres i tilknytning til kollektivknutepunktet i 

sentrumskjernen, som i Kolbotns tilfelle er ved togstasjonen. B-virksomheter skal plasseres i 

utkanten av bystrukturen, nært hovedvei. C-virksomheter skal plasseres utenfor bystrukturen, langs 

hovedvei. I figur 3 vises Trollåsveien 20-22s plassering i forhold til bystrukturen til Kolbotn, 

hovedveien og jernbanen. 

 

Figur 3: Illustrasjonen viser Trollåsveien 20-22s plassering i forhold til bystrukturen, hovedveinettet og jernbanen (SSB, 2022). 
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Sammenligner vi denne beliggenheten med konseptet som er tegnet opp i figur 2 blir det tydelig at 

Trollåsveien 20-22 er passende for B- og C-virksomheter. 

 

Figur 4: Illustrasjon som sammenligner prinsippskisse for ABC-lokalisering med tettstedsstrukturen i Kolbotn. 

Som grunnlag for rulleringen av kommuneplanens arealdel engasjerte kommunen Multiconsult til å 

lage en næringsanalyse for næringsområdene i kommunen. I denne blir Mastemyr gitt en 

tilgjengelighetsprofil som tilsier at det ligger et sted mellom et B- og C-område. Mobilitetsprofilen til 

B- og C-områder tilsier at Trollåsveien er mer rustet til å håndtere lager, engros, storhandel og 

handel med arealkrevende varer (Multiconsult, 2022). 

Etter kommunens egen definisjon av ABC-områdenes egenskaper burde Trollåsveien derfor være 

egnet for B- og C-virksomheter som «håndverksbedrifter og kombinasjon av kontor og lager» og 

«bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros, transport og industri» som «skal lokaliseres 

på strategisk viktige arealer nær riksveinettet», samt være et «område som kan være egnet for 

reindustrialisering». 

Å åpne for denne typen virksomhet i denne delen av kommunen vil derfor være riktig arealbruk og 

samsvare med transportmønsteret man ønsker at lokalisering etter ABC-metoden skal bidra til. Det 

å tillate lager, logistikk og industri i Trollåsveien 20/22 vil være i tråd med visjonen for arealbruken til 

kommunen. 
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