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Arealinnspill 
 

Det har blitt utarbeidet en konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av arealinnspill 

til ny kommuneplan for Nordre Follo 2023 – 2034. Konsekvensutredning og ROS-analyse skal avdekke 

om arealene er egnet til utbyggingsformålet på et overordnet nivå. Det kom inn 42 arealinnspill, og 

av disse har 12 arealinnspill blitt konsekvensutredet og analysert ut fra risiko- og sårbarhet. Det er 

seks innspill som ikke anbefales på grunn av overordnede føringer og prinsipper for areal- og 

transportplanlegging, og seks arealinnspill som anbefales lagt inn i kommuneplankartet. Av disse er 

det tre arealinnspill som anbefales til boligformål, to innspill som foreslås endret fra boligformål til 

grønnstruktur, og et innspill hvor det anbefales hensynssone friluftsliv på Svartskog.   

Arealinnspillet for Skorhaugåsen (dokumentnummer 68) innebærer ingen endring av arealformål, og 

det er derfor ikke fortatt ny konsekvensutredning og ROS-analyse av innspillet. I planbestemmelsene 

§ 26. 1 er det stilt krav til felles planlegging (H820_9) for områdene nord og sør for Åsenveien, for å 

tilrettelegge for felles adkomst, renovasjon og gode uteoppholdsarealer og møteplasser. I tillegg må 

området få et samlet grep for gang- og sykkelnettverk mellom Ski sentrum, idrettsanleggene, 

grøntområdene og videre til Ski Øst. Det er grønne lommer både nord og sør for Åsenveien, og ved å 

koble disse områdene med grønne snarveier på tvers av områdene kan det skapes flere 

turmuligheter i kort avstand fra Ski sentrum.  

Tabell 1: Oversikt over arealinnspill  

Nr. Navn Foreslått formål Anbefales lagt inn  

1. Rosenholm stasjonsområde Offentlig/privat tjenesteyting 
(sykehus)   

Nei  

2.  Kolbotn - Ormerudveien 18, 
20, 22A   

Bolig – konsentrert småhusbebyggelse 
(rekkehus) 

Ja 

3. Svartskog  Hensynssone friluftsliv Ja 

4. Myrvoll - Ekornrud nord Bolig  Nei  

5. Myrvoll - 
Bjørnemyrveien/Haukeliveien  

Bolig Nei 

6. Myrvoll - Bakkeveien  Bolig Nei 

7.  Myrvoll – Rulleskianlegg, 
Ødegården skog 

LNF eller grønnstruktur  Nei  

8.  Ski - Vardåsveien  Bolig Ja, men kun 
Vardåsveien 8.  

9.  Siggerud nord Bolig Nei 

10 Ski flyplass Kombinert formål (LNF/bebyggelse og 
anlegg el. Samferdselsanlegg/teknisk 
infrastruktur)  

Nei  

11.  Kråkstad sentrum  Sentrumsformål og naturområde 
grønnstruktur  

Ja  

12. Skotbuåsen Bolig Nei  
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Metodikk  

Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen skal beskrive de elementene som kan bli vesentlig påvirket av tiltaket, og 

redegjøre for tiltakets virkning for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder Konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (2021). Konsekvensutredningen skal sikre at ny arealbruk skal vurderes opp mot 

hvilke vesentlige virkninger arealinnspillet har for miljø og samfunn, og en overordnet vurdering av 

risiko- og sårbarhet. Alle arealinnspill har blitt vurdert i forhold til ulike kriterier innen miljø og 

samfunn. Konsekvensene er vurdert ved å foreta en forenklet vurdering av verdi og omfang. Med 

verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er, og med omfang menes en 

vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og 

graden av denne endringen. Med konsekvens menes en avveining mellom fordeler og ulemper et 

tiltak vil kunne ha på miljø og samfunn.  

 

|Inndelingen i farger illustrerer konsekvensnivået hvor grønt er liten negativ, ingen eller positiv 

konsekvens, gult er middels eller usikker konsekvens og rødt er stor/svært stor negativ konsekvens. 

Hvit illustrerer tema som ikke graderes, men hvor det gis en kort beskrivelse.   

Konsekvensutredningen av arealinnspillene foretas på et overordnet nivå. Alle områdene som 

anbefales lagt inn kommuneplankartet har krav om at det skal utarbeides en reguleringsplan. 

Tabell 2: Konsekvensnivå  

Stor/svært stor negativ konsekvens  

Middels eller usikker negativ konsekvens  

Liten negativ, ingen eller positiv konsekvens 

Tema som ikke graderes, men som gis en kort beskrivelse  
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

I forbindelse med alle planforslag skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse jf. plan- og 

bygningslovens § 4-3. Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge uønskede hendelser, hendelser 

som kan representere en fare for liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Risiko er et resultat av 

sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. Sannsynligheten og konsekvensen av 

ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Metoden tar 

utgangspunkt i veilederen Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017, utarbeidet av 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, 

vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller 

kombinasjoner av slike forhold. Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer 

klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen 

må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. 

Deretter skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som en 

mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, og 

klassifisert både i forhold til mennesker og miljø. Sannsynligheten og konsekvensen av ulike 

hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer.  
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt og vist i en 
risikomatrise.  
 

Risikoområder som faller inn under grønn risikoklasse regnes som akseptable, mens risikoområder i 
rød kategori i utgangspunktet innebærer en uakseptabel risiko der det må gjennomføres tiltak. For 
risikoområder i gul kategori må det vurderes mulige tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå. 
Dette innebærer gjerne også en kostnadsvurdering.   
 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvensene.  
 

Tabell 3: Risikomatrise  

Konsekvens  
  

Sannsynlighet             
1 Små konsekvenser  2 Middels konsekvenser  3 Store konsekvenser  

A Høy sannsynlighet        

B Middels sannsynlighet        

C Lav sannsynlighet        

 

Tabell 4: Risikoklasser  

  
Uakseptabelt - Tiltak nødvendig  

Nødvendige tiltak vurderes og effekten av disse 
utredes nærmere  

  
Tiltak vurderes ut ifra kostnad / nytte  

Kommenteres og tiltak vurderes, evt. utredes 
nærmere  

  Akseptabelt  Kommenteres, tiltaksvurdering ikke nødvendig  

 

Det er utarbeidet og vedtatt en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Follo, datert 

21.12.2017. Analysen er førende for all kommunal planlegging, også utarbeidelse av planer etter 

plan- og bygningsloven. Helhetlig ROS-analyse peker bl.a. på risiko er knyttet til:  

• Skred/ras 

• Flom og overvann 

• Vannforsyning  

• Storulykkehendelser på infrastruktur som Follobanen, E6 og E18 

• Skogbrann 

• Storulykkehendelse på industribedrifter 

• Skogbrann 

• Miljøsmitte (pandemi/alvorlig sykdomsutbrudd)  

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Follo skal revideres høsten 2022. Det er så langt ikke 
identifisert nye temaer som har konsekvenser for arealplanleggingen ut over de temaene som er 
omtalt i analysen fra 2018.  

 
Nordre Follo kommune er en relativt robust kommune med sin beliggenhet sentralt på Østlandet, 
med kort avstand til mange transportårer og omkjøringsmuligheter. Det er også relativt korte 
avstander internt i kommunen.   
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Store deler av kommunen ligger under marin grense med områder med marine avsetninger hvor 
kvikkleire kan forekomme. NGUs løsmassekart viser at det er store områder med bart fjell, med 
stedvis tynt dekke. Det er en del lommer med tynn hav-/strandavsetning i tilknytning til 
dreneringslinjer, bekker og vassdrag. Det er også en del områder med fyllmasse. Fyllmasse kan ligge 
over marin leire, slik at disse områdene må man være oppmerksom på. I forbindelse med regulering 
kreves det en geologisk undersøkelse. Ventede klimaendringer vil trolig gi store og intense 
nedbørsmengder, økt skred-, ras- og flomfare og på lengre sikt økt havnivå. Håndtering av nedbør og 
overvann er en stadig større utfordring. Det ble utarbeidet flommodell for Ski i 2017, Oppegård 
nordre del i 2018 og Oppegård søndre del i 2019. det ble simulert for ulike typer regn (100- års regn 
med klimafaktor 1,4, 200-årsregn, 200-årsregn med klimafaktor 1,5 og «Københavnregnet» (2. juli 
2011). Det er også utarbeidet drenslinjer og forsenkningsanalyser som viser hvor vannet renner og 
har potensiale for flom.  
 
Det er høye konsentrasjoner av bakterier i mange urbane bekker, og i Kolbotnvannet oppstår det 

cyanbakterier har hvert år. Kommunen overvåker innholdet av algegifter, selv om vannet ikke er et 

offentlig badevann. Det er både akutte utslipp fra næringsområder og kroniske utslipp fra 

kommunalt avløp. Dette fører til forurensning av grunnvann og bekker.  

Gjersjøen er drikkevannskilden for den nordre delen av kommunen i gamle Oppegård kommune, og 

Maridalsvannet er drikkevannskilden for den sørlige delen i gamle Ski kommune. Gjersjøen ligger 

lavere i terrenget enn boligområdene i kommunen, slik at håndtering av nedbør og overvann er 

viktig. Det har blitt etablert en reservevannsledning fra Oslo til Oppegård som bidrar bedre 

vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Folloregionen. Kommunen er likevel underlagt de samme 

utfordringene som Oslo kommune sliter med, og man vil først få en god drikkevannsforsyning når 

den nye reservevannsforsyningen fra Holsfjorden er etablert i 2028.   

Kunnskapsgrunnlag  
Endring av arealformål vil ofte gå ut over og redusere kvaliteten på natur-, landbruk-, friluftsliv- og 

kulturverdier og ressurser. Det skal derfor utredes hvilken konsekvens endret arealformål får for 

disse interessene. Aktuelle temaer er: registrerte naturtyper, trua arter, utvalgte naturtyper, 

prioriterte arter, nøkkelbiotoper, registrerte friluftsområder, myrområder, skog og jordbruksverdier. 

Endring av arealformål kan ha betydning for støy, luftforurensing, grunnforhold og overvann. 

Konsekvensutredningen med ROS-analyse har blitt gjennomført av en tverrfaglig gruppe fra 

kommunens ulike avdelinger. Vurderingen bygger på innhentet kunnskap i tilgjengelige databaser og 

lokalkunnskap. Rullering av kommuneplanen pågår parallelt med utarbeidelse av kommunedelplan 

for naturmangfold for Nordre Follo og vil ta hensyn til nye registreringer og kunnskap fra dette 

planarbeidet. Det samme gjelder oppdatert kunnskap fra andre temaplaner, som temaplan for klima 

og energi og temaplan for vannmiljø og avløp. Kommune deltar i to pilotprosjekter knyttet til 

utvikling av arealregnskap/naturregnskap, og vil gjennom dette delta i metodeutvikling som legges til 

grunn i kommuneplanarbeidet.  

 

I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det gjennomført en overordnet kartlegging av potensiell 

fare for flom, overvann og områdeskred i kommunen. Ny kunnskap identifiserer områder som er 

særlig sårbare ved større flomhendelser. Det vil bli utarbeidet tiltaksplaner for håndtering av 

overvann i utsatte områder med eksisterende bebyggelse. Den nye kunnskapen har blitt benyttet i 

denne ROS-analysen.  
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Tabell 5: Oversikt over kunnskapsgrunnlaget  

Tema og kunnskapsgrunnlag  

Langsiktig arealstrategi  
Kommunens overordnede arealstrategier  

Transport og kollektivdekning  
Kommunekart 
FKB-data 
ruter.no 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale konsekvenser  
Kommunale trafikktellinger 
Statens vegvesen – vegkart 

Nærmiljø og folkehelse     
Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Nordre Follo kommune  
Kommunekart  

Universell utforming  
Kommunekart  

Barn og unge   
Barnetråkkregistreringer 

Teknisk infrastruktur    
Kommunekart  

Sosial infrastruktur 
Skolebruksplan 2016 – 2030 
Befolkningsprognoser 
Langsiktige driftsanalyse og investeringsplan 2023 – 2042 (LDIP)  

Flom og overvann 
FKB-data  
Kommunale kartlag – nytt aktsomhetskart for 200- årsregn med 1,5 klimafaktor    
Det kommunale overvannsnettet, ledningskart og hydrauliske modeller 
VA sin hovedplan for vann, avløp og vannmiljø fra 2022  
Drenslinjekart – nytt fra 2022 med stor oppløsning, tilgjengelig på GeoNorge 
Vassdragskart og flomrisikokart med diverse beregningsverktøy – NVE 

Trafikk   
Kommunale trafikktellinger 
Statens vegvesen – vegkart  

Forurensning  
Kommunens støykart 
miljøstatus.no 
Miljødirektoratets register over eiendommer med forurenset grunn 
 

Grunnforhold     
NGU – løsmassekart  
NVE – aktsomhetskart jord- og flomskred 
NVE – aktsomhetskart for steinsprang 
Kommunens kartbase – drenslinjer og forsenkninger 
Kommunes flommodell simulert for ulike typer regn – ny modell fra 2022  

Naturressurser  
NGU – løsmassekart 
Kommunens kartbase 

Naturmangfold   
Naturbase  
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Artsdatabanken 
Kommunens kartbase med naturtyper og vilttrekk 
Gjeldende kommuneplan 
Kommunedelplan for naturmangfold 

Klima (klimagassutslipp)  

Økosystemtjenester  
Miljødirektoratets miljøbase  
 

Vannmiljø     
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2022 – 2029, vedtatt i 2022 
Vannområdenes årsrapporter, faktaark og andre rapporter, PURA og MORSA.  
Fagrådet for VA-teknisk samarbeid i Indre Oslofjord – overvåking og diverse spesialrapporter, både 
utslipp og forurensning fra deponier over og under vann.  

Rekreasjon og friluftsliv    
Kommunens kartbase med oversikt over turveier, skiløyper og friluftsområder  

Kulturminner, kulturmiljø og landskap  
Gjeldende kommuneplan  
Kommunens kartbase  
Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase 
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) 
Kommunens registrering av enhetlige boligområder fra etterkrigstiden 

Konsekvensvurdering av arealinnspillene og ROS-analyse 

Areal 1 Rosenholm stasjonsområde  
  

Innspill   

Område    Rosenholm stasjonsområde  

Adresse  Arealene ligger øst og vest for Rosenholmveien ved Rosenholm stasjon.  
Gårds og bruksnummer   239/827 og 239/54 (grunneier er Nordre Follo kommune)  

Forslagsstiller   Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Helge Bunæs  

Områdets størrelse  239/827 er 14 378 m2 og 239/54 er 9200 m2   

Beskrivelse  Eiendommen på gnr./bnr. 239/827 ligger mellom Østfoldbanen og 
Rosenholmveien, og området benyttes som parkeringsanlegg for Ruters 
busser. Eiendommen på gnr./bnr. 239/54 vest for Rosenholmveien er en 
kolle med skog. Område har fornminner etter en bygdeborg fra 
jernalderen og er et automatisk fredet kulturminne.   

Kartutsnitt   

  
Plan   
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Gjeldende arealformål   Området øst for Rosenholmveien avsatt med formålet samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur.   
Området vest for Rosenholmveien er avsatt til naturområde – 
grønnstruktur.   

Gjeldende hensynssone   Hensynssone H210 og H220 langs Østfoldbanen (rød og gul støysone). 
Området øst for Rosenholmveien er regulert til parkering i 
reguleringsplan fra 1984.   
Området vest for Rosenholmveien har båndleggingssone H730 - båndlagt 
etter lov om kulturminner.   
Området er satt av med H820_1, omforming med tanke på forbindelse 
mellom Rosenholm stasjon og Rosenholm Campus og Li gård.    

Foreslått arealformål    Offentlig/privat tjenesteyting (sykehus)  

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd)  

Området vest for Rosenholmveien er ubebygd. Området øst for 
Rosenholmveien er bebygd (bussoppstillingsplass).   

Potensiell konflikt med 
annen arealbruk eller 
aktivitet?    

Innspillet kommer i konflikt med kulturminnevern, samt serviceanlegget 
for Ruters busser.  

  
  

Tema   Verdi og vurdering   Konsekvens  

Langsiktig arealstrategi  Området rundt Rosenholm stasjon er ikke satt av som 
prioritert utbyggingsområde. Arealinnspillet ligger like ved 
Rosenholm stasjon, og innenfor 10- minutters gange til 
stasjonen. Innspillet berører ikke marka eller dyrkbar jord.  

 

Transportbehov og 
kollektivdekning  
  

Området ligger like ved Rosenholm stasjon. Tog til Oslo S 
hver halvtime, og reisen tar 13 minutter. Nærmeste buss 
til Oslo S går fra Rosenholmveien, ca. 800 meter unna og 
tar 35 minutter.   

  

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser  

Adkomst er fra Rosenholmveien. Eiendommen ligger så 
tett på stasjonen at parkeringsdekning kan holdes lav. Det 
er regulert gang- og sykkelvei langs Rosenholmveien.   

  

Trafikk   Dagens trafikksituasjon i Rosenholmveien er preget av 
trafikk fra innfartsparkeringen ved Rosenholm stasjon og 
oppstillingsplassen for busser. Selv om arealet ligger like 
ved Rosenholm stasjon vil tiltaket ført til økt trafikk med 
bil og endringer i trafikkbildet med ambulansetrafikk.   

  

Nærmiljø og folkehelse     Gangavstand til Kolbotn sentrum er 1,8 km via Holteveien 
og 2 km via Kapellveien. Nærmeste dagligvare (Rema 
1000 Holmlia) er 1,2 km. Holmlia senter ligger 1,4 km 
unna. Et lokalt/regionalt sykehus vil være positivt for 
aldersgrupper.    

  

Universell utforming   Tilgjengelighet innenfor området og til tur- og 
friluftsområder må ivaretas ved regulering. Det må 
tilrettelegges for universell utforming. 

  

Barn og unge   
   

Det må tilrettelegges for uteoppholdsareal, men tiltaket 
vil ikke tilrettelegge spesielt for lek. Området vest for 
Rosenholmveien har turmuligheter.   

  

Teknisk infrastruktur    
  

Vannledninger for hovednettet finnes sør på 
eiendommen, og det går overvannsledninger langs 
eiendommens østlige del. Det må likevel gjøres en 
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vurdering av ledningskapasitet for håndtering av overvann 
ved et fremtidig tiltak.  

Sosial infrastruktur   Barnehager, skoler og omsorgsboliger ligger i Kolbotn 
sentrum ca. 1,7 km unna.  

  

Flom og overvann   
  

Det går en flomvei øst for dagens bussoppstillingsplass og 
videre langs jernbanesporene. Det går også en flomvei sør 
for bussoppstillingsplassen som krysser over 
Rosenholmveien og videre ned mot våtmarksområdet. I 
en flom situasjon vil det blir en opphopning av vann i den 
sørlige delen av planområdet.   
  
I forslag til ny kommuneplan er det lagt inn hensynssone 
H320_ 2 aktsomhetsområde sårbare områder for flom og 
overvann.   

  

Forurensning  Støykilden er fra jernbanesporene. Arealet ligger innenfor 
gul støysone, og delvis innenfor rød støysone.  
 
  

  

Grunnforhold    
   

Tiltaket ligger under marin grense.  Det kan forekomme 
forurensning av grunnen på bussoppstillingsplassen.  

  

Naturressurser   Gjelder for kollen vest for Rosenholmveien: Tiltaket vil 
bygge et ned et skogsområde med barskog.    

  

Naturmangfold  
  

I arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold for 
Nordre Follo kommune har det kommet innspill om to 
rødlistearter og gammelskog i området vest for 
Rosenholmveien. Dette området grenser til naturtypen rik 
sumpskog- og kildeskog med verdi B (viktig).   
Området er del av et større registrert område som er 
viktig for grevlinger og rådyr.  
Det er observert rødlistet arter ved området vest for 
Rosenholmveien. Blant annet to fuglearter; fiskemåke og 
sivhøne og to sopparter; rynkeskinn og klengekjuke. Dette 
er spilt inn til kommunedelplan for naturmangfold.   

  

Klima (konsekvenser for 
klimagassutslipp)  

Området ligger like ved Rosenholm stasjon. Området vest 
for Rosenholmveien vil innebære en omdisponering av 
skog.   

  

Økosystemtjenester   Gjelder for kollen vest for Rosenholmveien: Utbygging av 
dette området ville hatt negativ påvirkning på flere 
funksjoner (overvann, CO2-opptak og lagring, biologisk 
mangfold og friluftsliv). Området øst for Rosenholmveien 
er allerede bebygd, slik at her er det viktig at 
detaljreguleringen ivaretar overvann og flom, 
forbindelsen mellom Rikeåsen og turområdene vest for 
Rosenholmveien.   

  

Vannmiljø    
  

Området drenerer til Gjersjøelva og tilhører 
Nordmarkvassdraget/kyst Gjersjøelva-Bygdøy. I 
detaljregulering må overvannshåndtering vurderes 
nærmere. Vil ikke kunne påvirke drikkevannskilden i 
Gjersjøen.   

  

Rekreasjon og friluftsliv    
  

Området vest for Rosenholmveien er kartlagt som 
nærturterreng. På vestsiden av kollen går det en tursti 
som grenser mot et våtmarksområde, og i nordvest 
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grenser kollen mot Søndre Ås gård hvor det er 
hesteridning som benytter turstiene i området.    

Kulturminner, kulturmiljø 
og landskap   

Automatisk fredet kulturminne vest for Rosenholmveien, 
bygdeborg fra jernalderen.   

  

Vurderinger  
Området vest for Rosenholmveien har kulturminne- og naturverdier som skal 
opprettholdes. Området øst for Rosenholmveien vurderes som aktuelt for fremtidig 
utvikling, men området må ses i sammenheng med utviklingen av tilgrensende 
arealer i Oslo kommune, og det må være et samarbeid på tvers av 
kommunegrensene.  

  

Konklusjon   
Arealinnspillet anbefales ikke endret i denne kommuneplanrulleringen.  

  

   
 

ROS-analyse   
For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U). 
Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 
(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet gis verdien: (L), middels (M) 
eller høy (H).    
 

Hendelse    Beskrivelse    Tema   S  K  R  Tiltak    

Flom og 
overvann  

Området ligger på et 
relativt flatt område hvor 
store deler vil bli 
oversvømt i en flom 
situasjon. Området 
drenerer til Gjersjøelva 
og videre ned til 
Oslofjorden.   

Liv/helse  M  L      Dersom området skal bygges ut 
skal det stilles krav om at det skal 
redegjøres for 
overvannshåndtering og 
flomveier.   

Stabilitet  M  

Materielle 
verdier  

M  

Grunnforhold   Området ligger utenfor 
aktsomhetsområde for 
marin leire (hensynssone 
H310_1).   

Liv/helse  L  L      Dersom området skal bygges ut 
skal det stilles krav om geoteknisk 
vurdering.   

Stabilitet  M  

Materielle 
verdier  

M  

Ulykker  Det er registrert to 
utforkjøringer i 
Rosenholmveien 
tidligere. Det er separat 
gang- og sykkelvei med få 
krysningspunkter.    
  

Liv/helse  M  L      Lav fart gir lav risiko.   

Stabilitet  L  

Materielle 
verdier  

M  

Høyspent    Ikke relevant. Ingen 
høyspentledninger i 
nærheten.    

                    

Forurenset 
grunn   

Mulig lekkasje av diesel 
og olje fra 
bussoppstillingsplass.    

Liv/helse  
  

H  L      Dersom området skal bygges ut i 
framtiden vil det bli krav om 
undersøkelser av forurenset 
grunn.   

Stabilitet  L  

Materielle 
verdier  

M  

Annen fare – 
eksplosjon   

Hydrogenstasjon med 
utblåsningsradius dersom 

Liv/helse  M  M    

Stabilitet  M  
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lekkasje eller feil på 
anlegget.   

Materielle 
verdier  

H  Sikringssonen til hydrogenstasjon 
må vurderes i forbindelse med 
detaljregulering.    

  

Areal 2 Ormerudveien – Kolbotn   
  

Forslag 

Område    Kolbotn 

Adresse  Ormerudveien 18, 20 og 22 A 

Gårds og bruksnummer   240/239, 240/426 og 240/291 

Forslagsstiller   Glomar Eiendom AS 

Områdets størrelse   5236 m2 

Beskrivelse/dagens bruk 3 eneboliger med felles avkjørsel i Ormerudveien.  

Kart 

  

Plan 

Formål i gjeldende 

kommuneplan  

Nåværende boligbebyggelse og offentlig vei 

Hensynssone i gjeldende 

kommuneplan  

H110: Nedslagsfelt drikkevann 
H310: Ras- og skredfare 
H220: Gul støysone 
H210: Rød støysone 

Foreslått arealformål   Konsentrert småhusbebyggelse 

Arealnøytralitet 

(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd 

Potensiell konflikt med 

annen arealbruk eller 

aktivitet?   

Ingen 
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Tema  Verdi og vurdering  Konsekvenser  

Langsiktig 
arealstrategi  

Grenser mot prioritert utbyggingsområde. Ligger i kort 
avstand til Kolbotn stasjon og under 10-minuttes gange 
til stasjon og sentrum.  

 

Transportbehov og 
kollektivdekning 

 

Mindre enn 10 minutters gangavstand til Kolbotn 
togstasjon. Toget går hvert 15. minutt til Oslo. Raskeste 
avgang tar 12 min. til Oslo S. Bussruten veksler mellom 
hvert 9. minutt og hvert 15. minutt til Oslo. Det er halv-
times rute med buss til Ski stasjon. Nærmeste 
bussholdeplass ved krysset 
Ormerudveien/Kolbotnveien. Her er det noe færre 
avganger enn ved Kolbotn stasjon.  

  

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, 
trafikale 
konsekvenser 

Det er allerede etablerte adkomstvei til eiendommene. 
Det er gang- og sykkelvei langs deler av Ormerudveien. 
Hele området er omfattet av sone med 30 km/t 
fartsbegrensning. Krysset Ormerudveien/ Fjellveien har 
opphøyd fotgjengerfelt med både oppmerking og skilt. 
Dette bidrar til at myke trafikanter kan komme 
trafikksikkert fram til både Kolbotn skole og resten av 
Kolbotn sentrum. 

  

Trafikk  

 

Fartsgrense i Ormerudveien er 30 km/t. Tiltaket kan 
medføre noe økning i antall kjørende, men vil ikke være 
en stor økning fra dagens situasjon. 

  

Nærmiljø og 
folkehelse 

Det er ca. 600 meter til dagligvarebutikk og 850 meter 
til Kolbotn senter med flere butikker, tjenester og 
møteplasser. 
Tiltaket retter seg mot barnefamilier. 
Tiltaket kan sørge for å tiltrekke flere unge familier som 
har barn i skolealder og som vil engasjere seg i 
lokalmiljøet, fritidsaktiviteter og lokale lag. 

  

Barn og unge  Det er ca. 200 meter til Kolbotn skole og tilhørende 
lekearealer, samt ca. 400 meter til Rikeåsen skog. 
Skoleveien krysser Ormerudveien, men det er etablert 
overgangsfelt til skolen og det finnes både fortau og 
gang- og sykkelvei. Det er lav hastighet (30km/t) i 
Ormerudveien. 

  

Teknisk infrastruktur   Tilgrensende VA-anlegg nedstrøms i Ormerudveien er 
nylig oppgradert. Spillvannsnettet nedstrøms fram til 
påslipp til Bekkelagstunellen er ikke i tilfredsstillende 
tilstand. Tiltaket vil kreve etablering av ny felles løsning 
for renovasjon. Arealer til oppstillingsplass for 
renovasjon må stå på privat areal og være utformet i 
henhold til kommunens og ansvarlig renovatørs 
normer.  

  

Sosial infrastruktur  
  

Tilhører Kolbotn skolekrets. Kolbotn skole er nylig 
utvidet og har god nok kapasitet. Det er ca. 175 meter 
gangavstand til Kolbotn skole og ca. 350 meter til 
Kolbotn barnehage. Kolbotn omsorgsboliger ligger ca. 
1,2 km i gangavstand. Det er 850 meter å gå til 
Pyramide Skatepark og opp til idrettsanlegget på 
Sofiemyr.  
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Flom og overvann  
 

Området ligger innenfor hensynssone H320_ 2 
aktsomhetsområde sårbare områder for flom og 
overvann.  Ormerudveien er flomvei og tiltaket vil ikke 
medføre endring av det. Overvannsanlegg er nylig 
oppgradert i forbindelse med fortettingen i 
Ormerudveien.  

  

Forurensning  Arealinnspillet ligger vest for Skiveien. Eiendommen 
240/426 ligger delvis i gul støysone, og eiendommen 
240/291 ligger delvis både i gul og rød støysone.  
Økt belastning på spillvannsnettet. Dersom 

spillvannsnettet nedstrøms ikke er tett eller har stor 

nok kapasitet når det regner vil mer spillvann lekke ut til 

grunnen og grunnvannet. Lekkasjer ender i 

Kolbotnvannet og overløp i Gjersjøen.  Kolbotn-

området og Gjersjøen er prioritert i hovedplanen for 

vann og avløp.  

  

Grunnforhold    Ligger innenfor aktsomhetsområde marin leire, H310_1. 
Ligger innenfor et aktsomhetsområde for skred - 
løsneområde pga. terrenghelning.  

  

Naturressurser  Innenfor planområdet er det kun gamle hager i dag.    
Naturmangfold 
 

Det er ikke registrert verdifulle naturverdier. 
Eiendommene er opparbeidede hager med svært lite 
potensial for funn av rødlistearter. 

  

Klima (konsekvenser 
for klimagassutslipp) 

Området ligger innenfor 10-minuttes gangavstand fra 
Kolbotn stasjon.  

 

Økosystemtjenester Områdene er allerede bygd ut med eneboliger, slik at 
det her er det viktig at detaljreguleringen ivaretar 
overvann og flom. 

 

Vannmiljø   
 

Området drenerer til Veslebukta, Kantorbekken, 
Gjersjøen og via Gjersjøelva til Bunnefjorden. Tiltaket 
ligger derfor innenfor nedslagsfeltet for drikkevann i 
Gjersjøen. Utbygging av flere boliger vil gi mer spillvann 
til ledningsnettet. Dersom det lekker eller går i overløp 
vil mer vann gå til bekker og deretter til Kolbotnvannet 
og Gjersjøen. Større andel bebygde arealer og harde 
overflater kan gi økt mengde overvann. Krav til 
blågrønnfaktor i detaljreguleringen vil ivareta dette. 

  

Rekreasjon og 
friluftsliv   

 Nei   

Kulturminner, 
kulturmiljø og 
landskap  

 Nei   

Vurderinger 
I forrige kommuneplanrullering ble det vurdert å utvide sentrumsformålet, men det ble konkludert 
med at det ikke var ønskelig. Innenfor vedtatt områderegulering for frittliggende 
småhusbebyggelse er det rom for å utvide til tomannsboliger. Tomtestørrelsen tilsier at det i 
prinsippet kan bygges ut med til sammen 6 tomannsboliger. Det anbefales derfor å endre de tre 
eiendommene til et areal for framtidig boligbebyggelse for å løse felles parkering, adkomst og 
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uteoppholdsareal. Det er viktig at man får til en god overgang til tilgrensende blokkbebyggelse og 
småhusbebyggelse.  

Konklusjon  
Arealinnspillet anbefales endret til framtidig boligbebyggelse med krav om 
felles planlegging, H810_2. Eiendommene skal utvikles med konsentrert 
småhusbebyggelse (rekkehus). Detaljreguleringen skal løse terrengovergangen 
mot blokkbebyggelsen i Ormerudveien, felles renovasjonsløsning og atkomst 
fra Ormerudveien, samt fortau langs Ormerudveien. 

  

  
ROS-analyse  

For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U). 

Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 

(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet gis verdien: (L), middels (M) 

eller høy (H).   

Hendelse  Beskrivelse  Tema S K  R Tiltak  

Flom og 

overvann 

Arealet er ikke 

flomutsatt, 

men ligger i et 

bratt terreng. 

Ingen sikker 

flomvei ned til 

Kolbotnvannet

Det at 

hovedveiene 

blir flomveier 

kan ha 

negative 

konsekvenser 

med tanke på 

utrykningskjør

etøy.  

Liv/helse  H L   Detaljprosjekteres med krav 

om grunnforhold og 

flom/overvann. 

Lede vannet sikkert ned mot 

Skiveien.   

L 

M 

Materielle 

verdier  

 

Grunn-

forhold  

Ligger innenfor 

et 

aktsomhetsom

råde for skred-

løsneområde 

pga. terreng-

helning. 

Liv/helse  L M    

 

 

 

 

 

Stabilitet  M 

Materielle 

verdier  

M 

Ulykker Ingen 

registrerte 

trafikkulykker.  

Det er lav 

hastighet og 

fortau langs 

Ormerudveien. 

Det er en del 

trafikk 

tilknyttet 

Liv  M M   Detaljreguleringen vil ivareta 

trafikksikkerhet ved at det bl.a. 

legges opp til fortau langs 

Ormerudveien.  

Stabilitet  L 

Materielle 

verdier  

M 
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Kolbotn skole, 

og med av- og 

påstigning i 

krysset 

Fjellveien/Orm

erudveien.  

Høyspent  Ikke relevant           

Forurenset 

grunn 

Ikke relevant            

 

Areal 3 Svartskog          
 

Forslag   

Område    Svartskog   

Adresse  Friluftsområder på Svartskog. Området ligger på Svartskog 
mellom E18, Roald Amundsens vei og Ingierstrandveien.   

Gårds og bruksnummer    233/1, 232/48, 232/2, 232/73, 232/71, 232/72, 232/68, 
248/1, 248/32, 248/23, 248/2, 248/39, 248/46 (listen 
består av de største eiendommene og er ikke komplett).   

Forslagsstiller   Foreningen Gerdarudin   

Områdets størrelse   Ca. 6 km2   

Beskrivelse  Friluftslivsaktiviteter og bevaring av natur og biologisk 
mangfold.   

Kart   

   

Plan   

Gjeldende kommuneplan   LNFR   

Gjeldende hensynssoner   Hensynsoner for bevaring av naturmiljø  

Foreslått arealformål    Hensynssone friluftsliv  

Arealnøytralitet (bebygd/ubebygd)  Ubebygd   

Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?    

Den foreslåtte hensynssonen berører boligområder og 
landbruksområder. Dette er lite konfliktfylt så lenge veier 
og etablerte turstier benyttes. Jordbrukslandskap kan 
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benyttes på frossen mark, og er ikke konfliktfylt så lenge 
det respekteres.   

   

  

Tema   Verdi og vurdering   Konsekvens   

Langsiktig arealstrategi  Området ligger ikke innenfor marka, men 
deler av området har meldeplikt for hogst.   
Hensynssonen kan bidra til å styrke 
blågrønne strukturer, nærturområder og 
grønnstruktur.    

 

Transportbehov og 
kollektivdekning  

Ikke relevant for arealinnspillet.       

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser  

Ikke relevant for arealinnspillet.      

Nærmiljø og folkehelse     Ikke relevant for arealinnspillet.      
Universell utforming   Ikke relevant for arealinnspillet.    
Barn og unge   Ikke relevant for arealinnspillet.        

Teknisk infrastruktur   Ikke relevant for arealinnspillet.       
Sosial infrastruktur   Ikke relevant for arealinnspillet.       
Flom og overvann   Ikke relevant for arealinnspillet.       
Trafikk   Ikke relevant for arealinnspillet.       
Forurensning og 
klimagassutslipp   

Ikke relevant for arealinnspillet.       

Støy og luftforurensning   Ikke relevant for arealinnspillet.       
Grunnforhold    Ikke relevant for arealinnspillet.       
Naturressurser   Området omfatter store skogsområder, 

dyrka og dyrkbar jord.   
   

Naturmangfold   
  

Ikke relevant for arealinnspillet.       

Klima (konsekvenser for 
klimagassutslipp)   

Ikke relevant for arealinnspillet.      

Økosystemtjenester   Det er positivt for friluftslivet at områder 
som benyttes som friluftsområder settes av 
med hensynssone i kommuneplanen.  

  

Vannmiljø     Ikke relevant for arealinnspillet.       
Rekreasjon og friluftsliv    Det er positivt for friluftslivet at områder 

som benyttes som friluftsområder settes av 
med hensynssone i kommuneplanen.   

   

Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap   

Ikke relevant for arealinnspillet.       

Vurderinger  
Kommunedirektøren anbefaler at alle friluftsområdene som ble kartlagt som svært viktige og viktige 
i kartleggingsprosjektet legges inn med hensynssone for friluftsliv. Hensynssonen angir at 
friluftshensyn bør ivaretas, slik at det ikke settes i gang tiltak som kan svekke eller forringe 
områdene. Hensynssonen er ikke til hinder for hogst innenfor LNF-formål, men i forbindelse med 
hogstmeldinger vil hensynssonen i kommuneplankartet gi informasjon om at området er et mye 
brukt friluftsområde. Dette kan bidra til at friluftslivet ivaretas på en slik måte at det informeres om 

hogsten og at mye brukte turstier ryddes i etterkant av hogsten.     
Konklusjon      
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Deler av det innspilte arealet legges inn i kommuneplanen med 
hensynssone friluftsliv.   

   
ROS-analyse   
Forlaget innebærer ingen endret bruk av arealene, og ROS-analyse er derfor ikke relevant.   
 

Areal 4 Ekornrud nord – Myrvoll  
 

Forslag   
Område    Myrvoll   
Adresse  Øst for Skiveien og nord for Trelasttomta  
Gårds og bruksnummer   241/23 og 241/83    
Forslagsstiller   JM Norge  
Områdets størrelse  30.800 m2  
Beskrivelse  Området ligger nord for Myrvoll stasjon og øst for 

Skiveien. Det foreslås å endre et område som er avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting (framtidig skoletomt) til 
boligformål og legge til rette for boligbebyggelse.   

Kart   

   
Plan   
Gjeldende formål   Offentlig eller privat tjenesteyting og grønnstruktur.    
Gjeldende hensynssone   Hensynssone H110 nedslagsfelt drikkevann  

Hensynssoner H210, Rød støysone og H220, Gul støysone 
for støy fra Skiveien.   
Hensynsone H310 Ras- og skredfare  

Foreslått arealformål    Framtidig boligbebyggelse   
Arealnøytralitet (Bebygd/ubebygd)  Ubebygd  

Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?    

Området benyttes som nærturterreng. Det går et vilttrekk 
gjennom området mellom Østre Greverud og 
Kantoråsen/Gjersjølia.    

   

 

 Tema  Verdi og vurdering  Konsekvens  
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Langsiktig arealstrategi  Området ligger innenfor det prioriterte 
utbyggingsområdet rundt Myrvoll stasjon, og 
innenfor 10- minutters gange til stasjonen. 
Arealinnspillet berører ikke marka eller dyrkbar jord 
og ligger utenfor markagrensa. Arealinnspillet er ikke 
i tråd med prinsippet om arealnøytralitet.   

 

Transportbehov og 
kollektivdekning 

Det er ca. 600 m til Myrvoll stasjon. De går tog hver 
halvtime, og i rushtid er det tog hvert 15. minutt. I 
tillegg går det buss 10. minutt til Oslo og til Ski hver 
halvtime.     

   

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser  

Området grenser mot Skiveien. Avkjørsel til offentlig 
vei må avklares.   

   

Nærmiljø og folkehelse   Det er ca. 500 m å gå til dagligvarebutikk på Myrvoll 
torg. Her er det også bl.a. café, apotek og 
torg/møteplass.  

  
  

Universell utforming    Tilgjengelighet i området og til tur og friluftsområder 
må ivaretas ved regulering. Det må tilrettelegges for 
universell utforming.     

  

Barn og unge Området brukes i dag som nærturterreng, og med 
utbyggingen som pågår vil dette området ha 
potensiale for økt bruk. Muligheter for lek, sikkerhet 
og trygghet er godt tilrettelagt ved områdets 
plassering inntil friområder og strøkslekeplass. 
Området ligger langs Skiveien hvor det er gang- og 
sykkelvei.  

   

Teknisk infrastruktur    
  

Eiendommen/området er ikke tilknyttet vann og 
avløp. Vann, elforsyning og ledningsnett er 
tilrettelagt og oppgradert til tosidig vannforsyning i 
forbindelse med utbygging av Trelasttomten og 
Skogsåsen. Avløp kan eventuelt kobles til offentlig 
nett i Bakkeveien og Solbråtanveien i nord.  

   

Sosial infrastruktur   
   

Området ligger i opptakssone til Sofiemyr barneskole 
som vil ha god kapasitet i framtiden. Det er flere 
barnehager i gangavstand på Sofiemyr og Myrvoll. 
Det er ca. 2,2 km til Greverud omsorgsboliger.  

   

Flom og overvann   
  

Det går to flomveier fra den østlige delen av området 
og over Skiveien/under jernbanen mot 
Kolbotnvannet. I tillegg er det en flomsone i 
nordenden av området. Det går en stikkledning under 
jernbanen slik at overvannet dreneres ned til 
Kolbotnvannet og videre via Kantorbekken og ned til 
Gjersjøen som er drikkevannskilde.   
Kun en liten del av området har hensynssone H320_ 
2 aktsomhetsområde sårbare områder for flom og 
overvann.    

   

Trafikk  Forslaget vil føre til en trafikkøkning i Skiveien.      

Forurensning   
  

Området ligger innenfor gul støysone langs Skiveien. 
Planlagt bebyggelse må trekkes vekk fra Skiveien og 
det anlegges voll og/skjerm.   
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Grunnforhold    
   

Eiendommen ligger under marin grense, men 
området ligger utenfor aktsomhetsområde for 
aktsomhetsområde for marin leire H310. Det er fjell i 
dagen på deler av området.  

   

Naturressurser  Forslaget innebærer omdisponering av ca. 25.000 m2 
med skog. Området har både barskog med lav 
bonitet og blandningsskog med høy bonitet. Ikke 
registrert dyrka eller dyrkbar jord.   

   

Naturmangfold  
  

Det er ingen kartlagte naturtyper eller rødlistearter. 
Området har en viktig korridorfunksjon for arter 
mellom Østre Greverud og Kantoråsen og Gjersjølia. I 
forbindelse med kommunedelplan for naturmangfold 
har det kommet opplysninger om at deler av dette 
området er funksjonsområde for dvergspett. 
Området henger sammen med løvskogområdet ved 
Nedre Ekornrud. Kattugle har blitt hørt i dette 
området før hogsten som ble gjennomført i 2016/17. 
Videre har det kommet innspill på at den nordligste 
delen av området er sumpskog og viktig for bl.a. 
fugleliv og insekter. Vintererle har blitt observert ved 
de fuktigste partiene. Det er kartlagt vilttrekk for elg 
og rådyr over området.   

   

Klima (konsekvenser for 
klimagassutslipp)   

Området ligger i kort avstand til Myrvoll stasjon og 
dagligvarebutikk på Myrvoll torg. Utbygging vil 
innebære en omdisponering av skog.    

  

Økosystemtjenester  Utbygging av dette området ville hatt negativ 
påvirkning på flere funksjoner (overvann, CO2-opptak 
og lagring, biologisk mangfold og friluftsliv).   

  

Vannmiljø    
   

Det ligger noen mindre bekker på vestsiden av 
Skiveien. Området ligger ca. 250 m fra Kolbotnvannet 
som har avrenning via kantorbekken ned til 
Gjersjøen. Utvikling av området må unngå negative 
konsekvenser for Kolbotnvannet og Gjersjøen.   

   

Rekreasjon og friluftsliv    
  

Området er ikke registrert som friluftsområde med 
bakgrunn i at det er avsatt til offentlig tjenesteyting 
formål. Tilgrensende arealer er registrert som 
nærturterreng med verdi svært viktig 
friluftsområde.   

   

Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap   
  

Området har et registrert arkeologisk minne som er 
et steinbrudd fra 1900-tallet. Bruddet består 
hovedsakelig av store steinblokker. Steinbruddet har 
hensynsone H570_2, bevaring kulturmiljø (Gammelt 
steinbrudd og veifar) i områdereguleringsplan for 
Myrvoll Ekornrud. Kulturminnet skal vurderes bevart 
og integrert i uteområdet ved detaljregulering.  

   

Vurderinger  
Det er ikke identifisert et behov for dette området til skoletomt i kommunens langsiktig drift og 
investeringsplan. Arealet er også i utgangspunktet for lite til skoletomt med tanke på støysonen langs 
Skiveien og krav til uteoppholdsareal.   
 
Myrvoll er et område under transformasjon og utvikling. Det er bygd ut mange nye boliger på 
Trelasttomta og Skogsåsen, og det pågår fortsatt utbygging. I tillegg pågår det en områderegulering 
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for bygging av nye boliger på Nedre Ekornrud som ligger innenfor det prioriterte utbyggingsområdet 
på Myrvoll. Det vurderes at det ikke er behov for å bygge ut dette området til boligformål og legge til 
rette for fortetting.  
 
Området brukes i dag som nærturterreng og hundremeter-skog. Området grenser til et større 
friluftsområde som er vurdert til svært viktig friluftsområde. Området er også en viktig grøntkorridor 
med vilttrekk mellom Østre Greverud og Kantoråsen. Området har stor verdi som friluftsområde i et 
område som opplever en stor fortetting, området anbefales derfor endret til grønnstruktur-
naturområde. 

Konklusjon   
Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som boligformål i kommuneplankartet. Arealet 
anbefales endret til grønnstruktur – naturområde.     

   

   
ROS-analyse 
For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U).   
Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 
(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet gis verdien: (L), middels (M) 
eller høy (H).    
 

Hendelse   Beskrivelse   Tema  S  K   R  Tiltak   

Flom og 
overvann  

Overvann på 
avveie.    

 Liv/helse   M  L     Vurderes i forbindelse med 
detaljregulering.   Stabilitet     L  

Materielle 
verdier     

M  

Grunnforhold   Ligger under marin 
grense, fjell i 
dagen.   

Liv/helse  L  L     Må dokumenteres i 
detaljreguleringen.   Stabilitet  M  

Materielle 
verdier     

M  

Ulykker Mulig hendelse i 
kryss – 
Skiveien/avkjøring.   
Avkjøringen krysser 
gang- og sykkelvei.   
6 tidligere 
registrerte 
kjøretøy-ulykker på 
Skiveien. Lav 
hastighet (50 km/t)  

Liv/helse    M  H     En detaljregulering må vurdere 
beste plassering av avkjørsel 
fra Skiveien.   
  
  

Stabilitet     L  

Materielle 
verdier     

M  

Høyspent   Ligger vest for 
høyspent.     

           Må ses på i forbindelse med 
detaljreguleringen.   

  

  

  Areal 5 Bjørnsmyrveien/Haukeliveien - Myrvoll   
  

Forslag   

Område     Myrvoll  

Adresse  Arealet er en del av eiendommen 241/35 som ligger 
mellom Bjørnemyrveien og Haukeliveien på Myrvoll.   



 
 

21 
 

Gårds og bruksnummer    241/35   

Forslagsstiller   Kommunen mottok to separate forslag for dette 
området:  

1.  Nordre Follo kommune, virksomhet 
Eiendom by og samfunn v/grunneier  
2. Greverud eiendomsutvikling AS v/Svein 
Erik Witzøe  

Områdets størrelse   Ca. 3000 m2  

Beskrivelse  Nordre Follo som grunneier ønsker å bygge ut området til 
boligformål. Greverud eiendomsutvikling AS ønsker at 
området skal gjøres om til boligformål med hensikten i å 
etablere et bofelleskap for seniorer fra Myrvoll-området. 
Bofelleskapet skal ha fokus på fellesfunksjoner som gjør 
livet enklere og man unngår bruk av kommunale 
tjenester.  Deler av området er uregulert og deler er 
regulert som kjørevei i reguleringsplan for Myrvoll nord, 
vedtatt i 1990. Dette er en vei som aldri ble realisert da 
Bjørnemyrveien ble bygd noe lengre nord og lavere i 
terrenget. Området grenser til et område som i samme 
reguleringsplan er avsatt til friområde for lek.  

Kart   

   

Plan   

Formål i gjeldende kommuneplan   LNF-formål   
Arealet grenser til et område satt av som grønnstruktur.  

Hensynssone i gjeldende kommuneplan   Deler av arealet mot Bjørnemyrveien i vest er satt av med 
hensynssone H310 Ras- og skredfare.  
Hensynssone H540_3 Kulturlandskap med nasjonal verdi, 
sammenhengende område rundt Gjersjøen og langs hele 
Gjersjølia.  

Foreslått arealformål    Bolig  

Arealnøytralitet (Bebygd/ubebygd)  Ubebygd  

Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?    

Hele eiendommen benyttes i dag som friområde. 
Velforeningen har søkt om midler til opparbeidelse av 
sykkelbane og aktivitetspark på eiendommen.   

   

   



 
 

22 
 

Tema   Verdi og vurdering   Konsekvens   

Langsiktig arealstrategi   
 

Eiendommen ligger like utenfor utbyggingsområdet 
rundt Myrvoll stasjon. Det er under 10-minutters 
gangavstand til Myrvoll stasjon. Eiendommen ligger 
utenfor markagrensen. Eiendommen er ikke dyrket 
eller dyrkbar mark. Området benyttes som 
hundremeterskog og arealinnspillet er ikke i tråd med 
prinsippet om arealnøytralitet.   

 

Transportbehov og 
kollektivdekning  

Det er ca. 500 m til Myrvoll stasjon med tog hver 
halvtime. I rushtid er det tog hvert 15. minutt. I tillegg 
går buss 81 fra utenfor Myrvoll stasjon (på andre siden 
av Skiveien) hvert 10. minutt til Filipstad.   

   

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser  

Eiendommen grenser til både Bjørnemyrveien og 
Haukeliveien som har gang- og sykkelvei. Adkomst fra 
offentlig vei må etableres.   

   

Trafikk   Forslaget vil føre til en liten økning i trafikk til området 
sammenlignet med dagens bruk.  

 

Nærmiljø og folkehelse     
  

Det er ca. 500 m gangavstand til dagligvarebutikk på 
Myrvoll torg. Her er det også cafe, apotek og 
torg/møteplass.   

   

Universell utforming    Tilgjengelighet innenfor området og til tur- og 
friluftsområder må ivaretas ved regulering. Det må 
tilrettelegges for universell utforming.     

  

Barn og unge   
   

Eiendommen brukes som friområde i dag. Delen av 
eiendommen ikke omfattet av innspillet er regulert til 
friområde/lek.  

   

Teknisk infrastruktur    
  

Eiendommen ligger ved offentlig vei. Det må etableres 
koblinger for vann, avløp og el-forsyning. Løsninger for 

overvann og renovasjon må ses nærmere på i eventuell 
detaljregulering.   

   

Sosial infrastruktur   
   

Fra eiendommen er det ca. 800 meter fra Østli skole og 
ca. 1,7 km til Flåtestad skole. Rett over veien ligger 
både Haukeliveien og Ekornrud barnehager. Det er ca. 
1,7 km til Greverud omsorgsboliger.  

   

Flom og overvann   Det går en flomvei over den flate delen av 
eiendommen i øst.   

   

Forurensning   
  

Nedbygging av arealet vil også føre til klimagassutslipp. 
Området har ikke støysone i kommuneplan.   

   

Grunnforhold    
   

Eiendommen ligger under marin grense.  Det er noe 
bratt terreng, men fjell i dagen.   

   

Naturressurser  
   

Forsaget innebærer omdisponering av ca. 3000 m2 
med skog. Eiendommen er et lite område med barskog 
med lav bonitet.  Ikke registrert dyrka eller dyrkbar 
jord.  

   

Naturmangfold   
  

Det er ingen registrerte naturtyper eller rødlistearter 
på eiendommen. Den ligger imidlertid tilgrensende til 
en stor, nasjonalt viktig naturtype (gammel granskog) 
med mange rødlistearter. Det er derfor noe potensial 
for funn også på denne eiendommen. Eiendommen 
ligger delvis i et område for følgende arter: stillits, 
rådyr, bøksanger, skogdue.   
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Klima (konsekvenser for 
klimagassutslipp)   

Området ligger ved Myrvoll stasjon og det er under 10- 
minutters gange til stasjonen. Forsalget vil innebære 
en omdisponering av skog.    

  

Økosystemtjenester   
  

Utbygging av dette området ville hatt negativ 
påvirkning på flere funksjoner (overvann, CO2-opptak 
og lagring, biologisk mangfold og friluftsliv).   

  

Vannmiljø   Området ligger i nedslagsfeltet for Gjersjøen som er 
drikkevannskilde, og med relativ kort vei til 
Kolbotnvannet. Utvikling av området må unngå 
negative konsekvenser for Kolbotnvannet og 
Gjersjøen.   

   

Rekreasjon og friluftsliv    
  

Det tilgrensende området som er regulert som 
friområde er registrert som et leke- og 
rekreasjonsområde uten tilrettelegging. Eiendommen 
er ubebygd per i dag og i praksis fungerer hele 
eiendommen som et leke- og rekreasjonsområde. 
Området brukes som friluftsområde av både 
barnehagen i nærheten og lokalbefolkningen. Det er 
synlige stier inn til området. Lokalbefolkningen har 
søkt om midler til å tilrettelegge området med 
aktivitetspark, sykkeløype og gapahuk.   

   

Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap   

  

Det er ingen kjente kulturminner på eiendommen, 
men den vestligste delen av område er del av et større 
område med kulturlandskap rundt Gjersjøen som har 
nasjonal verdi.  

   

Vurderinger  
Eiendommen ligger like utenfor det prioriterte utbyggingsområdet på Myrvoll. Området som nå 
foreslås omgjort til boligformål består av skogsterreng, noen steder ganske bratt, men med et flatere 
område på østre side. Det går en flomvei over området i øst. Det er regulert vei på denne delen av 
eiendommen i en eldre reguleringsplan, området er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanen.   
Myrvoll er et område under transformasjon. Her bygges det mange boliger i felt som er under 
utvikling. Det planlegges også for boliger på et område på Nedre Ekornrud som allerede har 
utbyggingsformål i kommuneplan og som ligger innenfor det prioriterte utbyggingsområdet på 
Myrvoll. Slik sett er det i dag ikke behov på Myrvoll for å gjøre om LNFR-områder som brukes til 
rekreasjon, til boligformål.   

 
Et av forslagene er å tilrettelegge for en boligblokk som bygges som et bofelleskap for eldre fra 
området. Ideen i seg selv er god, og vi anerkjenner ønsket om å etablere et slikt sted på Myrvoll. 
Men vi mener at det ikke bør bygges boliger på denne delen av eiendommen. I dette området vil 
boligbygging innebære terrenginngrep og vil innskrenke bruken av friområdet slik som det foregår i 
praksis i dag. Vi mener at dette området, som nærmeste nabo til to barnehager, og med veier på 
hver side egner seg svært godt som nærfriluftsområde og hundremeterskog som kan brukes med 
små barn. Vi ser også at det har en verdi for barnehagene og lokalbefolkningen som har konkrete 
planer for videre bruk av området. Noe av denne verdien vil bli borte om det tillates større 
terrenginngrep og boligbygging på deler av området.  

Konklusjon   
Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som boligformål i kommuneplankartet. Det 
anbefales at hele området på ca. 8000 m2, inklusiv den delen forslaget gjelder og 
som i dag er i LNFR-formål, legges inn i kommuneplan som grønnstruktur-
naturområde.  
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Det tilgrensende området som er regulert som friområde er registrert som et leke- og 
rekreasjonsområde uten tilrettelegging.  
 

ROS-analyse   
For hvert tema vurderes sårbarhet (S), konsekvens (K) og risiko (R). Sårbarhet gis verdien lav (L) 
middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels (M) eller stor (S). Usikkerhet gis 
verdien: (L), middels (M) eller høy (H).    
  

Hendelse   Beskrivelse   Tema  S  K   R  Tiltak   

Flom og 
overvann  

Overvann på 
avveie.  Det går 
en flomvei over 
den flate delen 
av eiendommen 
i øst.  

Liv/helse    M  L        

Stabilitet    L  

Materielle 
verdier    

M  

Grunnforhold   Eiendommen 
ligger under 
marin grense. 
Bratt skrent mot 
vest med fjell i 
dagen.  

 Liv/helse               

Stabilitet    

Materielle 
verdier  

Ulykker Det er lav fart i 
boligområdet. 
Godt utbygd 
fortausnett. Det 
er registrert en 
møteulykke i 
Bjørnemyrveien i 
2020.    

 Liv/helse   L  L       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Stabilitet  L  

Materielle 
verdier  

L  

  
  

Areal 6 Bakkeveien - Myrvoll  
 

Forslag   

Område    Myrvoll  

Adresse  Frydenbergveien 69 A/B/C, 71 A/B, 72 A/B og 74  

Gårds og bruksnummer   243/58, 256, 257, 258, 725, 735, 1315 og 250/35  

Forslagsstiller   Nordre Follo kommune, virksomhet Eiendom by og 
samfunn v/ grunneier  

Områdets størrelse  7756 m2  

Beskrivelse   Området ligger like øst for Myrvoll stasjon og 
innfartsparkering. Det foreslås å utvide sentrumsformålet 
rundt stasjonen og legge til rette for fortetting.   

Kart   
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Plan   

Gjeldende arealformål   Boligbebyggelse  
Regulert til frittliggende småhusbebyggelse i småhusplan 
fra 2016.  

Gjeldende hensynssone    Hensynssone H110: Nedslagsfelt drikkevann  
Hensynssone H220: Deler av arealet ligger innenfor gul 
støysone iht. T-1442  

Foreslått arealformål    Sentrumsformål  

Arealnøytralitet (Bebygd/ubebygd)  Bebygd med eneboliger  

Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?    

Ingen 
 

    

 

Tema  Verdi og vurdering   Konsekvens  

Langsiktig arealstrategi   
 

Innspillet er delvis i tråd med kommunens 
arealstrategi. Det er innenfor 10 minutters gange til 
Myrvoll stasjon og i tråd med prinsippet om å bygge 
innenfra og ut. Arealinnspillet ligger like utenfor 
prioritert utbyggingsområde. Den berører ikke marka 
eller dyrkbar jord.  

 

Transportbehov og 
kollektivdekning  

Det er ca. 400 meter til Myrvoll stasjon. Tog hver 
halvtime til Oslo S og tar 21 min. Bussen til Oslo 
sentrum går hvert 10. minutt og tar 39 minutter.  

   

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser  

Adkomstløsningen vil være fra Frydenbergveien. Det er 
mellom 0-88 meter til begynnelsen av gang- og 
sykkelveien mellom Frydenbergveien og Bakkeveien. 
Så går gang- og sykkelveien langs med Bakkeveien og 
kobler seg på videre gang- og sykkelforbindelser.  

   

Trafikk   
  

Boligveiene er smale og har stigning fra 
stasjonsområdet og sørover. Fartsgrense er 30 km/t, 
men det er likevel kartlagt flere trafikkulykker ved 
krysset Marens vei/Frydenbergveien og ved krysset 
Bakkeveien/Marens vei. En større utbygging vil kreve 
bredere veier med fortau eller gang- og sykkelvei.   

 

Nærmiljø og folkehelse   Det er under 500 meter til nærmeste dagligvare, 
apotek, café og andre butikker og tjenester ved 
Trelasttomta utbyggingen.   
Tiltaket vil bli veldig nær togtilbudet. Med varierte 
boliger innenfor sentrumsformålet kan det gi mulighet 
for ulike grupper å flytte hit, og da spesielt for eldre 

   



 
 

26 
 

som har lyst til å bli boende i område, men som ønsker 
seg en leilighet.   

Universell utforming   Tilgjengelighet i området og til tur og friluftsområder 
må ivaretas ved regulering. Det må tilrettelegges for 
universell utforming.     

  

Barn og unge   Området grenser til et friluftsområde med merkede 
fotruter, samt Oppegård diskgolfbane. Østli skole og 
tilhørende kunstgressbane er 400 meter fra området. 
Skoleveien går via Frydenbergveien og Marensveien. 
Disse veiene er uten fortau og ved fremtidig utbygging 
bør fortau etableres for å sikre trygg skolevei for det 
nye boligområdet.  

   

Teknisk infrastruktur    Ledningsnettet må dimensjoneres for en høyere 
fortetting, og det må ses på en samlet 
renovasjonsløsning for det fremtidige 
utbyggingsområdet.   

   

Sosial infrastruktur   
   

Området tilhører Østli barneskole og Fløysbonn 
ungdomsskole. Haukeliveien barnehage ligger ca. 1,1 
km i gangavstand og Ekornrud barnehage er 800 meter 
unna. Greverud og Bjørkås sykehjem er under 2 km fra 
området. Til både Greverud og Bjørkås sykehjem kan 
man komme dit med tog eller buss fra Myrvoll stasjon.  

   

Flom og overvann   
  

Dagens flomveier befinner seg vest for tomten og går 
over Myrvoll innfartsparkering, i jernbanesporene og 
delvis i Bakkeveien. Tiltaket vil ikke medføre endringer 
av dagens flomvei.  
Overvannshåndtering og kapasitet på eksisterende VA-
anlegg må vurderes ved en detaljregulering.  

   

Forurensning og 
klimagassutslipp   

Støy og forurensning vil kun forekomme i 
anleggsperioden.   

   

Støy og luftforurensning  
   

Over halvparten av området ligger innenfor gul 
støysone fra støy fra vei. En liten del er også utsatt for 
støy fra jernbanen.   

   

Grunnforhold     Området er under marin grense, men muligheten for 
marin leire er stort sett fraværende. Det er ikke 
kartlagt kvikkleire eller forurenset grunn her. Området 
ligger på et høydedrag og vestsiden av området skrår 
ned mot Myrvoll stasjon.  

   

Naturressurser  Tiltaket berører ikke skog, dyrkbar mark eller 
våtmarksområder.  

   

Naturmiljø   Ingen registrerte naturverdier. Eiendommene er 
bolighus med opparbeidede hager og med svært lite 
potensial for rødlistearter.  

   

Klima (konsekvenser for 
klimagassutslipp)  

Området ligger i kort avstand fra Myrvoll stasjon og 
busstopp i Skiveien.   

  

Økosystemtjenester   Småhusbebyggelsen med hager har en estetisk verdi 
for området. Utbygging av dette området ville hatt 
negativ påvirkning på funksjoner som overvann, CO2-
opptak og lagring.   

  

Vannmiljø    
   

H110 Nedslagsfelt for drikkevann. Utvikling av området 
må unngå negative konsekvenser for Gjersjøen.   
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Rekreasjon og friluftsliv  Tiltaket vil ikke berøre friluftsområder eller 
grønnstruktur.  

   

Kulturminner, kulturmiljø 
og landskap   

Det er registrert en historisk vei fra 1650-tallet, men 
den historiske veien er nedbygd med eksisterende hus 
og veier. Det må undersøkes om det er noen rester av 
denne veien.   

   

Vurderinger  
Myrvoll er et område under transformasjon og utvikling. Det er bygd ut mange nye boliger på 
Trelasttomta og Skogsåsen, og det pågår fortsatt utbygging. Det pågår en områderegulering for 
bygging av nye boliger på Nedre Ekornrud som ligger innenfor det prioriterte utbyggingsområdet på 
Myrvoll. Det vurderes at det ikke er behov for å fortette i småhusområdet rundt Myrvoll stasjon i 
denne kommuneplanrulleringen.   
  
For å bedre trafikksikkerheten i Marens vei opp til Østli skole er det behov for et fortau. Dette 
tiltaket ligger i lista over foreslåtte kommunale investeringstiltak i Tiltaksplan trafikksikkerhet 2021-
2024. Oppstart av reguleringsplan vil kunne skje i 2023 eller 2024.   
  
Ved et framtidig behov for videre bolig- og sentrumsutvikling på Myrvoll, bør det gjøres en 
stedsanalyse for et større område enn arealinnspillet dekker. Utvikling av stasjonsområdet må ses i 
sammenheng med funksjonene som er etablert nord for Tverrveien.   

Konklusjon   
Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som sentrumsformål i kommuneplankartet.   

   

  
ROS-analyse   
For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U).    
Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 
(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet (U) gis verdien: (L), middels 
(M) eller høy (H).     
  

Hendelse   Beskrivelse   Tema  S  K   R  Tiltak   

Flom og 
overvann  

Overvann på avveie. 
Dagens flomveier går 
vest for tomten og 
over Myrvoll 
innfartsparkering, i 
jernbanesporene og 
delvis i Bakkeveien. 
Tiltaket vil ikke 
medføre endringer 
av dagens flomvei.  

Liv/helse    M  L     Overvanns-håndtering og 
kapasitet på eksisterende VA-
anlegg må vurderes ved en 
detaljregulering  

Stabilitet    L  

Materielle 
verdier    

M  

Grunnforhold   Området er under 
marin grense, men 
muligheten for marin 
leire er stort sett 
fraværende. Det er 
ikke kartlagt 
kvikkleire eller 
forurenset grunn 
her. Området ligger 
på et høydedrag og 
vestsiden av 

Liv/helse    M  L     Detalj-prosjekteres med krav om 
grunnforhold og flom/   
Overvann. Det må ses på 
sammenhengen flom og erosjon.   
   

Stabilitet    M  

Materielle 
verdier    

M  
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området skrår ned 
mot Myrvoll stasjon.  

Ulykker   Det er registrert 
trafikkulykker i 
området 
(møteulykker og 
gående påkjørt av bil 
i 1994).    
Lav hastighet (30 
km/t)  
Smale veier og 
skolevei.   

Liv/helse    L  L     Detalj-reguleringen ivaretar 
trafikksikkerhet.    
Det må ses på fortau opp til Østli 
skog og krysnings-punkt   Stabilitet    L  

Materielle 
verdier    

L  

Høyspent   Ikke relevant. Ingen 
høyspentledninger i 
nærheten.   

               

Forurenset 
grunn  

Ingen mistanke om 
forurensning med 
tanke på tomtens 
historikk.    

 Liv/helse   L   L        

Stabilitet   L  

Materielle 
verdier    

L  

  
  

Areal 7 Rulleskianlegg - Ødegården skog, Myrvoll   
 

Forslag   
Område    Ødegården skog   
Adresse  Området ligger sør for Tverrveien og grenser mot 

Østre Greverud.  
Gårds og bruksnummer   242/10 og deler av 242/117  
Forslagsstiller   Nordre Follo kommune v/virksomhet Folkehelse og 

Kultur og Oppegård IL v/skigruppa   
Områdets størrelse  Ca. 255,5 daa   
Beskrivelse   Området ligger på Ødegården skog og grenser mot 

Tverrveien, Kongeveien og Østre Greverud. Det 
foreslås etablering av en asfaltert trasé som kan 
benyttes rulleski på sommeren og skiløype på 
vinteren. I tillegg er det behov for en asfaltert flate i 
tilknytning til denne som kan benyttes av 
nybegynnere på rulleski. Den foreslåtte 
rulleskitraseen er planlagt knyttet opp mot 
eksisterende skiløypenett på Østre Greverud. Det er 
foreslått en rulleskiløype nord for lysløypen, og en 
løype sør for lysløypen (grønn og gul trasé, blå trasé 
er en mindre utgave av den gule).   

Kart   
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Plan   
Gjeldende formål   Andre typer bebyggelse og anlegg (snødeponi), 

kombinert bebyggelse og anlegg (BT2) og 
grønnstruktur.   

Gjeldende hensynssone   Støysone (gul) ved Tverrveien   
Deler av området er satt av med flomfare i 
kommuneplanen, H320_2.   
Historisk veifar krysser gjennom området (gul 
løype), H570_4.  

Foreslått arealformål    LNF eller grønnstruktur  
Arealnøytralitet (Bebygd/ubebygd)  Ubebygd   
Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?    

Nærturterreng  

   

Tema  Verdi og vurdering   Konsekvens   

Langsiktig arealstrategi   
  

Ligger utenfor prioritert utbyggingsområde ved 
Myrvoll.  Ligger utenfor markagrensen. 
Funksjonsområde for sterkt truet art. Området er 
del av et sammenhengende skogsområde. 
Arealinnspillet er ikke i tråd med prinsippet om 
arealnøytralitet.  
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Transportbehov og 
kollektivdekning  

Kort vei til Myrvoll stasjon. Busstopp i 
Tverrveien.    

   

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser  

Adkomst via Østre Greverud eller 
Tverrveien/Kongeveien. Det er gang- og 
sykkelveier mellom boligbebyggelsen og Østre 
Greverud. Det ligger en utfartsparkering langs 
Kongeveien. Det er mulig at aktiviteten kan føre til 
noe økt bruk at denne.   

   

Nærmiljø og folkehelse     Området ligger relativt sentralt til med kort 
avstand til Myrvoll, Greverud og Oppegård 
stasjon. Det ligger store boligområder som 
grenser til området.   
Målgruppen er barn og unge.   
Positivt for folkehelse.   

   

Barn og unge   Rulleskiløype i et trafikksikkert miljø er positivt for 
barn og unge.   

   

Teknisk infrastruktur    Må bygges ut langs traseen.      

Sosial infrastruktur    Ikke relevant.      

Flom og overvann   
  

Deler av området er satt av med flomfare i 
kommuneplanen, H320_2.   

   

Forurensning        

Støy og luftforurensning  Tiltaket vil føre til at det kjøres opp skiløyper i 
traseen på vinteren, noe som vil føre til moderat 
med støy.    

   

Grunnforhold    
  

Området ligger under marin grense. 
Grunnforholdene består av bart fjell med delvis 
tynt dekke.  

   

Naturressurser   Barskog   
Vann - nærhet til vassdrag, flomvei, flomsone, 
aktsomhetssone   
Ingen kartlagte eller registrerte naturtyper og 
arter, men området er viktig som 
sammenhengende grønnstruktur.     
Området er kartlagt som et svært viktig 
nærturterreng og det er tydelige stier gjennom 
området.     

   

Naturmangfold   Området er tidligere kartlagt for naturtyper (DN-
13), men ingen er registrert i traséområdet. 
Fuglen myrrikse (EN – sterkt truet) har tilhold i 
området, mulig som hekkeplass. Det er uvisst 
nøyaktig hvor myrriksa holder til og hvordan den 
bruker området. Tilpasning av traséen kan være 
en mulighet, men krever mer detaljert kunnskap 
og det er ikke gitt at det vil være tilstrekkelig for å 
unngå negative konsekvenser.   

   

Klima (konsekvenser for 
klimagassutslipp)  

Utbygging vil innebære en omdisponering av 
skog.    

  

Økosystemtjenester   Utbygging av dette området ville hatt negativ 
påvirkning på flere funksjoner (overvann, CO2-
opptak og lagring, biologisk mangfold og 
friluftsliv).    
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Vannmiljø    
  

Det renner en liten bekk i rør under Tverrveien fra 
nord, og som går gjennom området ned til 
golfbanen og videre via Greverudbekken og ut i 
Gjersjøen. Dersom bekken åpnes vil dette være 
positivt for vannmiljø.     
Område med myr og mindre bekker/våtdrag i 
dalområdet.   

   

Rekreasjon og friluftsliv    Tiltaket vil ha konsekvenser for friluftslivet ved at 
det er noen turstier gjennomområdet. Området er 
kartlagt som et viktig friluftsområde.   

    

Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap   

Traseen krysser en historisk vei som gikk mellom 
Greverud og Flåtestad. Krysningspunktet er 
planlagt der eksisterende lysløype allerede er 
etablert.   

   

Vurderinger   
Det har vært et ønske om etablering av en rulleskitrasé 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 er med på prosjektet og Skiforeningen er en 
naturlig samarbeidspart.    
   
Bakgrunnen er at 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. 
Anlegget vil være en sikker treningsarena for alle barn og voksne. Det er generelt mye idrett og 
friluftsliv på Østre Greverud hele året, og på vinterhalvåret er det mye skiaktivitet. På 
sommerhalvåret benyttes Kongeveien bl.a. som trasé for rulleski. Dette i tillegg til at det trenes langs 
gang- og sykkelveier, på trafikkerte veier og parkeringsplasser. Det er behov for å finne et areal som 
er trygt og godt egnet for denne aktiviteten. Deler av området benyttes som friluftsområde og disse 
interessene må ses opp mot behovet for en mer trafikksikker trasé for rulleski.     
  
Det har kommet inn et innspill til dette området fra Eiendomsavdelingen hvor det presiseres at 
arealformålet som ligger inne gjeldende kommuneplan ønskes opprettholdt. Dette området benyttes 
som snødeponi og mellomlagring av kummer etc.    
  
Det har vist seg at det ikke er aktuelt å benytte arealet satt av til snødeponi til rulleskiområde på 
sommeren da snøen smelter sent, noen ganger først i juni. I tillegg benyttes deler av området til 
mellomlagring av masser, VA utstyr etc. 
 
Det har blitt foreslått å se på om området lengre vest langs Tverrveien som benyttes som område for 
mellomlagring kan benyttes som øvingsområde for rulleski.    

Konklusjon    
Kommunedirektøren anbefaler ikke rulleskitraseen lagt inn i kommuneplankartet.    
Dersom det skal jobbes videre med en rulleskiløype må det ses nærmere på om det 
er mulig å få til et sambruk av eksisterende skiløypetrasé og gang- og sykkelveien 
langs Tverrveien. Dette for å unngå å legge beslag på areal som benyttes som 
friluftsområde, og redusere inngrepet med tanke på at det er viktige naturtyper i 
dette område. Det kan gjøres en vurdering om området ved Tverrveien som i dag 
benyttes som mellomlagring av kommunalteknikk kan benyttes som asfaltert 
øvingsområde, og om det lar seg gjøre å etablere en trasé derfra og ned mot 
lysløypen. Det må i så fall gjøres en naturfaglig vurdering med tanke på at det bær 
være en bufferavstand til salamanderdammen (naturtype dam, svært viktig, A-verdi) 
og naturtype gammel barskog, lokalt viktig (C-verdi).     
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 ROS-analyse    
For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U). 
Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 
(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet gis verdien: (L), middels (M) 
eller høy (H).     
  

Hendelse    Beskrivelse    Tema   S  K  R  Tiltak    

Flom og 
overvann   

Det går en bekk 
under Tverrveien 
som er lagt i rør helt 
ned til golfbanen.   
Deler av området er 
satt av med flomfare 
i kommuneplanen, 
H320_2.   
  

Liv/helse   M  L      Detalj-prosjekteres med krav om 
grunnforhold og flom/   
overvann.    

Stabilitet    L  

Materielle 
verdier    

H  

Grunn-
forhold    

Området ligger 
under marin grense. 
grunnforholdene 
består av bart fjell 
med delvis tynt 
dekke.    

Liv/helse   L  H       Krav om geoteknisk undersøkelse 
i detalj-reguleringen.  Stabilitet    H  

Materielle 
verdier    

M  

Ulykker    Avkjøring fra 
Tverrveien krysser 
g/s-vei. Registrert en 
trafikkulykke i 
Tverrveien 2016 og 
en langs Kongeveien 
i  (utforkjørining)  

Liv/helse   M  L      Detaljreguleringen ivaretar 
trafikksikkerhet.    
  

Stabilitet    L  

Materielle 
verdier    

M  

Høyspent     Ikke relevant                   

Forurenset 
grunn   

 En stor del av 
området er uberørt 
skogsbunn, og en 
del av traseen går 
langs dagens 
snødeponi.  

 Liv/helse   M  M      Forurenset grunn må undersøkes 
i forbindelse med regulering.    

 Stabilitet   M  

Materielle 
verdier   

M  

   
  

Areal 8 Vardåsveien 8 og 10   
 

Forslag   
Område    Vardåsen  
Adresse  Vardåsveien 8 og 10   
Gårds og bruksnummer   132/89 og 132/4 (Vardåsveien 8 (132/89) eies av Nordre 

Follo kommune)   
Forslagsstiller   Kommunen mottok to arealinnspill på eiendommen:   

Vardåsveien Bolig AS og   
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Nordre Follo kommune, virksomhet Eiendom by og 
samfunn v/grunneier   

Områdets størrelse  Vardåseveien 8 og 10: ca. 5000 m2  
Beskrivelse  
  

Området ligger nordøst for Ski sentrum. Området er 
avgrenset av Langhusveien i vest, Vardåsveien og Ski 
sykehus i øst. Eiendommen i Vardåsveien 8 er gruset opp 
til overplateparkering for sykehuset og Vardåsveien 10 er 
privat bolig. Det foreslås at Vardåsveien 8 og 10 endres til 
framtidig boligbebyggelse, og at hele planområdet 
Vardåsveien 2-10 tas inn i kommuneplanens «Temakart 1 
Prioriterte utbyggingsområder» og prioriteres for 
utbygging i førstkommende periode.  

Kart   

   
Plan   
Gjeldende kommuneplan   Nåværende boligbebyggelse (Vardåsveien 8 og 10)   
Gjeldende Hensynssoner   Hensynssone støy langs fv. 152 Langhusveien  

Hensynssone H570_3: kulturlandskap  
Hensynssone H310_1: ras- og  
skredfare. Mulighet for kvikkleire  
Hensynssone naturtype H 

Foreslått arealformål    Fremtidig boligbebyggelse   
Arealnøytralitet (bebygd/ubebygd)  Bebygd   
Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?    

Ingen  

  

   

Tema  Verdi og vurdering  Konsekvens    

Langsiktig arealstrategi  
  

Området ligger utenfor prioritert utbyggingsområde 
for Ski. Det er ca. 20 min. gåavstand til Ski stasjon.   
Ikke i tråd med prinsippet innenfra og ut.   
Ligger utenfor marka.   
Ligger ikke på dyrket eller dyrkbar mark.  

  

Transportbehov og 
kollektivdekning  

  

Ski stasjon: 1200 m   
Bussholdeplass i Langhusveien: bussrute 510 hvert 10. 
min. og rute 87 hvert 15 – 30 min.  
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Trafikk   Økt trafikk i Vardåsveien og i krysset med 
Langhusveien. Det er langsgående fortau på østsiden 
av Vardåsveien.   

   

Nærmiljø og folkehelse     
  

Ski sentrum: 800 m  
Ski barneskole og ungdomsskole: 500 m.   
Vestråt barnehage: 100 m   
Bakkebygrenda barnehage: 1800 m  
Skoghus barnehage: 1800 m   

   

Universell utforming    
  

Tilgjengelighet i området og til tur og friluftsområder 
må ivaretas ved regulering. Det må tilrettelegges for 
universell utforming.     

  

Barn og unge   
  

Kort vei til Vardåsen friluftsområde.    
Ski idrettsplass: 500 m   
Gang- og sykkelvei langs Langhusveien.    

   

Teknisk infrastruktur   VA-ledningenes tilstand må undersøkes nærmere og 

tilstanden vurderes. Dersom en rehabilitering er 

nødvendig, må dette inn som en 

rekkefølgebestemmelse i reguleringsplan.  

   

Sosial infrastruktur   
  

Det er utfordrende skolekapasitet i området, både for 
Ski ungdomsskole og barneskole, men forventes å 
være løst innen 2030.   

   

Flom og overvann   
  

I en flomsituasjon vil vannet renne ned mot 
Langhusveien. Det må settes av tilstrekkelig areal for å 
lokal overvannshåndtering og sikre flomveier.  

   

Forurensning og 
klimagassutslipp   

Tiltaket fører ikke til forurensning, men vil gi 
klimagassutslipp. Dersom spillvannsnettet er utett, vil 
flere abonnenter føre til økte utslipp, og utslippene 
ender i Dalsbekken og Gjersjøen. 

   

Støy og luftforurensning  Planområdet ligger nært Langhusveien og 
Østfoldbanen. Deler av planområdet nærmest veien 
ligger i rød og gul støysone fra veg og gul støysone fra 
jernbane.    

   

Grunnforhold    Ligger innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire. 
Området har stedvis bart fjell i dagen.   
Vardåsveien 2 og 4 ligger i overgangssonen mellom 
Vardåsen og jordbruksarealene, og kan ha 
sannsynlighet for kvikkleire. Reguleringsplanen må 
dokumentere at sikkerhet mot kvikkleire er ivaretatt i 
henhold til NVEs veileder Sikkerhet mot 
kvikkleireskred, og dette blir tema i ROS-analysen.  
Ikke registrert forurenset grunn i området.   
  
En liten del av det sørligste området innenfor et 
aktsomhetsområde for skred - løsneområde pga. 
terrenghelning.    
En liten del av det sørligste området ger innenfor 
aktsomhetsområde marin leire, H310_1 i nye 
bestemmelser.   

   

Naturressurser   
  

Ingen omdisponering av naturressurser. Vardåsveien 8 
er en stor gammel hagetomt og Vardåsveien 10 er 
bolig med hage.   
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Naturmangfold  
  

Berører ikke registrerte naturverdier, 
artsobservasjoner eller vilttrekk.   
Gamle hagetomter med sannsynlighet for fremmede 
arter.   
Det er kartlagt flere hule eiker i området på 
eiendommene som grenser mot Langshusveien, og 
som er vurdert til svært viktig naturtype med A- verdi 
og C-verdi.  En forutsetning for utbygging av det 
tilgrensende området er at disse eikene sikres.    

   

Klima (konsekvenser for 
klimagassutslipp)  

Området ligger ikke ved jernbanestasjon, men kort vei 
til bussholdeplass.   

  

Økosystemtjenester  Småhusbebyggelsen med hager har en estetisk verdi 
for området. Utbygging av den delen som er hage med 
flere store trær vil ha negativ påvirkning på funksjoner 
som overvann, CO2-opptak og lagring.  

  

Vannmiljø    
  

Ingen registrerte vannforekomster eller vassdrag 
innenfor området, men Kapelldammen og renseparken 
ved Hebekk skole ligger i relativt kort avstand.  
Dersom spillvannsnettet er utett, vil dette føre til økte 

utslipp som vil forurense grunnvannet, deretter 

Dalsbekken, og til slutt Gjersjøen.  

   

Rekreasjon og friluftsliv    Det er kort vei til friluftsområdet på Vardåsen, turveier 
som går nordover mot Langhus og østover inn i 
Sørmarka.  

   

Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap   

  

I Vardåsveien 10 står det oppført et hus som er tegnet 
av Herman Riseng. Boligen i vurderes å ha høy 
arkitektonisk verdi både lokalt og regionalt. Riseng har 
bl.a. har tegnet boligområdet med atriumshus på 
Nordre Finstad.  

   

Vurderinger  
Arealinnspillet innebærer en utvidelse av området satt av til framtidig 
boligbebyggelse i Vardåseveien 2, 4, og 6 ved å ta med Vardåsveien 8 og 10.   
  
Vardåsveien 2,4 og 6 ble endret fra nåværende boligbebyggelse til framtidig 
boligbebyggelse i forrige kommuneplanrullering.   
  
Det er vedtatt i sak om prioritering av utbyggingsområder at området ikke skal 
realiseres før etter 2030, og planprosesser prioriteres ikke før etter 2025. Det er 
kartlagt hule eiketrær i området, disse er lagt inn i kommuneplanen med 
hensynssone H560_1.   
  
Det anbefales at Vardåsveien 8 endres til framtidig boligbebyggelse for å kunne se 
dette området i sammenheng med Vardåsveien 2, 4 og 6 i en framtidig utvikling. Det 
anbefales at Vardåsveien 10 gnr./bnr. blir liggende i dag som del av småhusområdet. 
Denne eiendommen er tegnet av «Ski-arkitekten» Herman Riseng, og vurderes å ha 
høy arkitektonisk verdi.   

   

Konklusjon:   
Det anbefales at deler arealinnspillet legges inn som inn som framtidig boligformål i 
kommuneplankartet. Det gjelder eiendommen i Vardåsveien 8 gnr./bnr. 132/89.    
  

   



 
 

36 
 

Det anbefales ikke at hele planområdet i Vardåsveien 2-10 tas inn i det prioriterte 
utbyggingsområdet for Ski da området ligger lokalisert for langt unna Ski stasjon og 
er i strid med prinsippet om å bygge innenfra og ut.      
   
 
ROS-analyse   
For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U).    
Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 
(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet gis verdien: (L), middels (M) 
eller høy (H).     
  
 

Hendelse   Beskrivelse   Tema  S  K  R  Tiltak   
Flom og 
overvann  

Overvann på avveie i et 
område med skrånende 
terreng og med liten 
infiltrasjonsevne.    

 Liv/helse  M  L     Området har krav om 
detaljregulering slik at 
dette skal utredes.    

Stabilitet  
  

L  

Materielle 
verdier  
  

M  

Grunnforhold  Utglidning i forbindelse med 
anleggsfase.   
Kvikkleireskred innenfor 
aktsomhetssone (under marin 
grense).  

Liv/helse  M  H    Regulerings-planen må 
dokumentere at sikkerhet 
mot kvikkleire er ivaretatt.  

Stabilitet   H  

Materielle 
verdier   

H  

Ulykker Økt trafikk i krysset 
Vardåseveien/Langhusveien.   
Det har tidligere vært en 
påkjørsel av forgjenger i 
krysset 
Vardåsveien/Langhusveien.   

 Liv/helse    
M  

H     Det er langsgående fortau 
på østsiden av 
Vardåsveien.  
Detaljreguleringen må 
sikre trafikksikkerhet med 
adkomst og krysnings-
punkt for fotgjengere.   

Stabilitet   L  

Materielle 
verdier   

M  

Brannvann  For liten kapasitet på 
ledningsnettet/brann-vann.  

 Liv/helse  H  L     Behov for å oppgradere 
ledningsnettet.  
  Stabilitet   M  

Materielle 
verdier   

H  

Annen fare- 
skog- og 
lyngbrann   

DSBs kartdatabase viser at 
skogen nord for planområdet 
består av furudominert skog 
med høy brannfare (8 på en 
skala fra 1-9). Klimaprofil Oslo 
og Akershus  

 Liv/helse   M  L    Det må sikres tilstrekkelig 
brannvann i området i 
forbindelse med 
detaljregulering.   

Stabilitet   L  

Materielle 
verdier   

H  
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  Areal 9 Siggerud nord   
   

Forslag   

Område    Siggerud   

Adresse  Orreveien   

Gårds og bruksnummer   104/1 (Nordre Follo kommunes eiendom)  

Forslagsstiller   Nordre Follo kommune, virksomhet  
Eiendom by og samfunn v/ grunneier  

Områdets størrelse   Ca. 11 400 kvm.  

Beskrivelse  Det er i alt fire områder nord for Siggerud sentrum som er 
avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen, men som 
ikke er bygd ut. Det foreslås at det ene området som 
grenser mot eksisterende boligområde opprettholdes som 
boligformål for å kunne dekke kommunale behov i form 
av forsterkede boenheter som en del av tjenestetilbudet 
for omsorgsboliger.   

Kart   

    
Plan   

Gjeldende arealformål    Boligbebyggelse – framtidig  

Gjeldende hensynssone    Grenser til hensynssone friluftsliv (H530_1) i vest  
Området er regulert til frittliggende småhus i eldre 
reguleringsplan fra 1996.  

Foreslått arealformål    Boligbebyggelse og andre typer bebyggelse og anlegg    

Arealnøytralitet (bebygd/ubebygd)  Ubebygd   

Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?    

Del av et større sammenhengende skogsområde som 
benyttes til friluftsliv. 

   

  

Tema   Verdi og vurdering   Konsekvens   

Langsiktig arealstrategi  Siggerud ligger utenfor de prioriterte 
utbyggingsområdene i kommunen. Nærmeste 
jernbanestasjon er Vevelstad stasjon. 
Markagrensa går like nord for området. Det er 
ønskelig med vedlikeholdsvekst på Siggerud for 
å opprettholde tettstedet med barnehage og 
skole, men arealinnspillet vil ikke bidra til 
vedlikeholdsvekst. Området er del av et større 
sammenhengende skogsområde. 
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Arealinnspillet er ikke i tråd med prinsippet om 
arealnøytralitet.   

Transportbehov og 
kollektivdekning  

Ca. 5 km til Vevelstad stasjon   
Ca. 200 m til nærmeste bussholdeplass, avgang 
hvert 30. min.   

   

Trafikk   Området ligger innerst i et boligområde. 
Tiltaket vil generere moderat med trafikk.   

   

Nærmiljø og folkehelse     
  

Ca. 500 m til dagligvarebutikk.   
Ca. 900 m til Siggerud barneskole- og 
ungdomsskole  
Ca. 300 m til Siggerud gård barnehage.   

   

Universell utforming  Tilgjengelighet i området og til tur og 
friluftsområder må ivaretas ved regulering. Det 
må tilrettelegges for universell utforming.     

  

Barn og unge   
  

Adkomstveiene gjennom boligområdet er uten 
fortau. Langs Vevelstadveien går det gang- og 
sykkelvei.   

   

Teknisk infrastruktur   VA-løsninger må vurderes nærmere.     

Sosial infrastruktur   
  

God kapasitet i skole og barnehage.  
Ca. 1 km til idrettsanlegg.  

   

Flom og overvann   Området øst for veien opp til vanntårnet ligger 
ca. 5 meter lavere enn veien, og det går en 
drenslinje i den nordøstligste delen av området 
og videre østover.   

   

   

Forurensning og klimagassutslipp   Boligutbygging vil bidra til klimagassutslipp. 
Det er nærbutikk i gåavstand.   

   

Støy og luftforurensning  
  

Ligger utenfor støysonen langs Siggerudveien. 
Tiltaket vil gi økt trafikk, men vil ikke gi 
merkbare støyendringer i området.   

   

Grunnforhold    Grunnlendt med fjell i dagen.        

Naturressurser   
  

Barskog  
Fuktdrag   

   

Naturmangfold   Området ble kartlagt i 2015. Ingen naturverdier 
registrert.  

   

Klima (konsekvenser for 
klimagassutslipp)  

Området ligger utenfor de prioriterte 
utbyggingsområdene i kommunen og ikke ved 
jernbanestasjon. Det er bussforbindelse inn 
mot Vevelstad stasjon og i retning Oslo. 
Siggerud har dagligvareforretning.   
En utbygging innebærer omdisponering av 
skog.  

  

Økosystemtjenester  Utbygging av dette området ville hatt negativ 
påvirkning på flere funksjoner (overvann, CO2-
opptak og lagring, biologisk mangfold og 
friluftsliv).   

  

Vannmiljø   Området drenerer nord-østover og inn i 
Langenvassdraget.   

   

Rekreasjon og friluftsliv    Kartlagt som nærturterreng, og registrert som 
et svært viktig friluftsområde. Det går en tursti 
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gjennom deler av området. Området grenser til 
et statlig sikret friluftsområde.    

Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap   

Ingen registrerte kulturminner.     

Vurderinger  
Dette området skal sammen med tre andre områder satt av til boligformål vurderes 
tatt ut av kommuneplankartet. Arealet er ikke i tråd med prinsippet om 
arealnøytralitet. Arealet ligger på et område som benyttes til friluftsliv, 
nærturterreng, og det går en sti gjennom området.    

   

Konklusjon:   
Arealinnspillet anbefales ikke opprettholdt i kommuneplanen. Arealet anbefales 
endret til LNF. Vedlikeholdsvekst på Siggerud bør tas ved å transformere arealet 
satt av til sentrumsformål i kommuneplanen sør for Vevelstadveien ved 
dagligvarebutikken.   

  

   
  
ROS-analyse    
For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U). 
Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 
(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet gis verdien: liten (L), middels 
(M) eller høy (H).    
 

Hendelse  Beskrivelse  Tema  S  K  R  Tiltak  

Flom og 
overvann   

Ligger på 
toppen av 
høydedraget.    

Liv/helse   L  L      Detaljprosjekteres med krav om 
grunnforhold og flom/   
overvann.    

Stabilitet    L  

Materielle 
verdier    

M  

Grunn-
forhold    

Grunnlendt 
med fjell i 
dagen.    

Liv/helse   L  L          

Stabilitet    L  

Materielle 
verdier    

L  

Ulykker   Ingen g/s-veier 
eller fortau 
gjennom 
boligområdet. 
Lav fartsgrense. 
Ingen 
registrerte 
ulykker. En 
utbygging vil 
føre til økt 
trafikk.   

Liv/helse   L  L      Trafikk vurderes ved 
detaljregulering.   Stabilitet    L  

Materielle 
verdier    

L  

Høyspent    Ikke relevant.                       

Forurenset 
grunn   

Ubebygd 
skogsområde.  

Liv/helse   L  L      

Stabilitet  L  

Materielle 
verdier    

L  
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Areal 10 Ski flyplass   
  

Forslag   

Område    Kjeppestad øst   

Adresse  Tomterveien 3. Flystripe m/tilhørende klubbhus på 
jordbruksarealet mellom Løkenveien og Tomterveien, 
sørøst for Ski sentrum.  

Gårds og bruksnummer   75/1  

Forslagsstiller   Follo flyklubb / Norges luftsportforbund / Nordre Follo 
idrettsråd  

Områdets størrelse   Maksimalt 174 061 m². Selve flystripa er på litt over 12 
000 m².  

Beskrivelse   Området ligger øst for Ski sentrum langs Løkenveien. Det 
foreslås at det settes av et arealformål som fører til 
Luftsfartstilsynet kan gi konsesjon til videre drift av 
flyplassen.       

Kart   

   

Plan   

Formål og hensynssoner i gjeldende 
kommuneplan   

LNF  

Foreslått arealformål    Kombinert formål: LNFR og bebyggelse og anlegg, 
herunder idrettsanlegg.   
Alternativt: samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 
herunder lufthavn.    

Arealnøytralitet (bebygd/ubebygd)  Delvis bebygd. Gressdekket rullebane med tilhørende 
klubbhus.   

Potensiell konflikt med annen arealbruk 
eller aktivitet?    

Dyrka mark og støy for boligbebyggelse.  

  
  

Tema  Kommentar   Konsekvens   

Langsiktig arealstrategi   Ligger på dyrka mark.     

Transportbehov, 
kollektivdekning  

Ligger 3,8 km unna Ski stasjon. Ikke bussdekning.     

Trafikk      
 Ikke registrert forurenset grunn.  
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Vurdering av dagens 
trafikksituasjon og konsekvenser 
av økt belastning.  

Nærmiljø og folkehelse     Formell og uformell møteplass for medlemmene.     

Barn og unge   Ikke relevant.     

Teknisk infrastruktur    Tilgang på vei og VA i dag. Ut- og innflyvningstrasé 
er over fylkesveg 1010, Tomterveien.  

  

Flom og overvann   
  

Ingen flomveier, området drenerer mot øst.     

   

Forurensning   Bidrar til støy, på sikt vil flyfarten elektrifiseres.      

Støy    Flyplassen bidrar til støy for nærområdet.     

Grunnforhold    Ligger under marin grense, men det er flatt terreng.  
 
 
 
 
 
Ligger innenfor hensynssone H310_3 – mulighet for 
marin leire. Ikke registrert forurenset grunn.    

  

Naturressurser   Flyplassen ligger på dyrka mark. Tiltaket medfører 
ikke en omdisponering, men at dyrka marka blir 
liggende uproduktiv, Selve flystripa er på litt over 
12 000 m².    

  

Naturmangfold   Det krysser et vilttrekk over flyplassen i øst-vestlig 
retning. I kommunedelplan for naturmangfold er 
området identifisert som en del av et større, svært 
viktig område for vaktel, vipe og åkerrikse.   

  

Klima (klimagassutslipp)  Innspillet vil innebære at dyrkamarka forblir 
uproduktiv som i dag.  

  

Økosystemtjenester   En varig omdisponering av dyrkamarka ville hatt 
negativ påvirkning på flere funksjoner (overvann, 
CO2-opptak og lagring og biologisk mangfold).   

  

Vannmiljø    
  

Det renner en bekk ca. 300 m vest for området som 
drenerer sørover til Kråkstadelva. Flyplassen har 
ingen kjent negativ påvirkning på vannmiljøet.   

  

Rekreasjon og friluftsliv    Berører ingen friluftsområder. Det er mange som 
sykler langs Tomterveien, men de berøres ikke 
svært negativt med tanke på flyaktiviteten.   

  

Kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap   

Ingen registrerte kulturminner.     

Vurderinger:   
Flyklubbens anlegg med flystripe er etablert i jordbrukslandskapet øst for Ski 
sentrum og aktiviteten båndlegger matjord. Dette er reverserbart, da matjorda i 
dette tilfellet ikke er flyttet eller ødelagt, den er bare ikke i bruk fordi arealet 
disponeres til annen aktivitet. Arealbruken er likevel i strid med kommunens 
nullvisjon for tap av matjord. 
 
En endring av arealformålet i tråd med arealinnspillet vil bety en permanent 
omdisponering av mer enn 10 daa matjord.   
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Omdisponering av arealet vil kreve at det opprettes hensynssoner rundt, og det vil 
derfor ha betydning også for nærliggende arealer utenfor selve flystripen. Området 
er i dag et regulert landbruksområde (LNF), og selv om flyaktiviteten er begrenset 
har Follo landbrukskontor uttalt seg negativt til selve arealdisponeringen, da den vil 
være uheldig for driften av tilliggende landbruksarealer.  
  
Det er relativt liten aktivitet på banen (kun ett fly som medlemmene benytter), og 
kun spredt bebyggelse i nærområdet. Men noe konflikt er det, og blant annet ble 
kommunestyrets dispensasjonsvedtak fra 2015 påklaget av naboer. Anlegget ligger 
ikke langt fra Ski sentrum, og i kort avstand fra området med fremtidig boligreserve i 
Ski øst. Det vil være uheldig å ha flyplassaktivitet tett på boligområdet, med tanke på 
både støyproblematikk og andre forstyrrelser.   

Samlet vurdering og konklusjon   
Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn i kommuneplankartet. En endring av 
arealformålet er i strid med kommunens nullvisjon for tap av matjord. I tillegg vil en 
permanent flyplass komme i konflikt med hensynet til bokvalitet på Ski Øst når dette 
området i fremtiden skal bygges ut til blant annet boligformål.   

  

   

  
ROS-analyse   
For hvert tema vurderes sårbarhet (S), konsekvens (K) og risiko (R). Sårbarhet gis verdien lav (L) 
middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels (M) eller stor (S). Usikkerhet gis 
verdien: (L), middels (M) eller høy (H).    
  

Hendelse   Beskrivelse   Tema  S   K   R   Tiltak   

Flom og 
overvann  

Det renner en bekk 
ca. 300 m vest for 
området som 
drenerer til 
Kråkstadelva.   

 Liv/helse   M
  

L        

Stabilitet   L  

Materielle 
verdier  

L  

Grunnforhold   Ligger under marin 
grense, men det er 
flatt terreng.  Ikke 
registrert 
forurenset grunn.  

 Liv/helse   M
  

L      

Stabilitet   L 

Materielle 
verdier  

L 

Ulykker Kollisjon ved 
avkjørsel i 
Løkkenveien   

 Liv/helse  
  

 L  L     Oversiktlig vei, men det er relativt høy 
fart på Løkkenveien.   

Stabilitet   
  

L  

Materielle 
verdier  

L  

Annen ulykke - 
flyulykke  

Kollisjon med bil – 
fly under 
innflyvning   

Liv/helse  
  

L  L      
 
 
 
 
  

Stabilitet   
  

L  

Materielle 
verdier  

L  
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 Areal 11 Kråkstad sentrumsområde   
 

 Forslag   

Område    Kråkstad sentrum, Stasjonsveien   

Adresse  Stasjonsveien 10A, 10B, 12  

Gårds og 
bruksnummer   

60/7, 60/8, 60/15 og 60/46    

Forslagsstiller   Opsahl Bolig    

Områdets størrelse  11 000 m2   

Beskrivelse/dagens 
bruk  

Området består av eldre bebyggelse og næringsbygg like sør for Kråkstad stasjon. 
Det går et viktig grønndrag i det som er regulert til offentlig friområde langs 
Kråkstadelva.  

Kart   

      

Plan   

Formål i gjeldende 
kommuneplan   

Nåværende forretninger og næringsvirksomhet    
Framtidig boligbebyggelse    
Nåværende naturområde – grønnstruktur    
Nåværende andre typer bebyggelse og anlegg  

Hensynssone i 
gjeldende 
kommuneplan   

Hensynssone H570_1 Område ved Kråkstad stasjon    
Hensynssone H570_3 Kulturlandskap mellom middelalderkirken og 
moreneryggene    
Hensynssone H320_1 og 2 Flomfare    
Hensynssone H310_1 Ras- og skredfare    
Hensynssone H810_8 Krav om felles planlegging    

Foreslått 
arealformål    

Sentrumsformål framtidig (11 000 m2)    
Naturområde grønnstruktur (1000 m2)    
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Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd)  

Bebygd hovedsakelig med boligbebyggelse, samt et lagerbygg. Delvis ubebygde 
arealer.   

Potensiell konflikt 
med annen 
arealbruk eller 
aktivitet?    

Området er flomutsatt. Viktig grøntdrag langs Kråkstadelva med kantsone.  

   

   

Tema   Verdi og vurdering   Konsekvens   

Langsiktig 
arealstrategi  

Innspillet ligger like ved Kråkstad stasjon og innenfor 10- 
minutters gange til stasjonen. Det er ikke satt av prioritert 
utbyggingsområde rundt Kråkstad stasjon, og Kråkstad ligger 
ikke innenfor bybåndet. Arealinnspillet berører ikke marka 
eller dyrkbar jord, og ligger ikke innenfor marka. Området er 
allerede bebygd med næringsbebyggelse som egner seg for 
transformasjon. Arealinnspillet kan bidra til å bygge opp 
under en vedlikeholdsvekst på Kråkstad. 

 

Transportbehov og 
kollektivdekning  

Det er ca. 100 meter fra Stasjonsveien 12 til Kråkstad stasjon, 
og ca. 80 meter til nærmeste bussholdeplass. Toget L22 går 
hver time til Oslo S, og hver halvtime i rushtid. Det kan bli 
hyppigere rute når Follobanen er operativ. Buss 525 går hver 
halvtime, og tar 12. min.     

   

Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, 
trafikale konsekvenser  
  

Tomten grenser mot tre veier, hvor Stasjonsveien er 
offentlig, mens Stasjonssvingen og Dampsagveien er private 
veier. Det mangler sammenhengende fortau/gang- og 
sykkelvei i Stasjonsveien, samt at det ikke er etablert noen 
sikker kryssingsmulighet for fotgjengere over Stasjonsveien 
mot Kråkstad stasjon. Skolebarn kan gå på sammenhengende 
fortau langs sørsiden av Stasjonssvingen og videre langs 
Kråkstadveien helt til Kråkstad skole.      

   

Trafikk   Stasjonsveien har i dag en beregnet ÅDT på 800 fram til 
Kråkstad stasjon. Øst for stasjonen, i Trånåsveien er trafikken 
betydelig lavere. Tiltaket ønsker å tilrettelegge for leiligheter, 
noe om fører til en høyere tetthet enn dagens situasjon. 
Dette vil igjen føre til økt trafikk i Stasjonsveien. Dersom det 
legges til rette for publikumsrettet 
næring/dagligvareforretning med varetransport, vil dette 
også føre til økt trafikk i Stasjonsveien.   

   

Nærmiljø og 
folkehelse     

Kråkstad Mat og Grill ligger i Stasjonsveien ca. 50 m unna 
området. Stasjonskafeen er nærmeste møteplass i dag, og 
Kråkstad samfunnshus ligger ca. 650 meter i gangavstand. 
Tiltaket retter seg mot grupper i ulike faser av livet, men 
kanskje spesielt mot de yngste i etableringsfasen og eldre 
som ønsker å flytte ut av eneboligene sine, men bli boende i 
Kråkstad. Tiltaket vil tilrettelegge for ny publikumsrettet 
næring/bevertning som vil kunne bidra til nytt tilbud og 
møteplass for lokalmiljøet.  

   

Universell utforming  Tilgjengelighet i området, og til tur og rekreasjonsområder 
må ivaretas ved regulering. Det må tilrettelegges for 
universell utforming.    
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Barn og unge   
   

Det er 700 meter til Kråkstad barnehage og 850 meter til 
Kråkstad barne- og ungdomsskole. Kråkstad idrettslag driver 
organisert idrett innen mange sportsgrener. Idrettsplassen 
nordøst i Kråkstad har kunstgressbane, friidrettsbaner, 
basketbane, tennisbane og klubbhus. Vinterstid er 
tennisbanen islagt. På skolen er det svømmehall. Det finnes 
skiløyper/turstier øst i Kråkstad.  
Det er lav hastighet (30 km/t) i Dampsagveien og Elveveien 
som blir mest naturlig fremtidig skolevei.  

   

Teknisk infrastruktur    Deler av spillvannsnettet er fra 1970-tallet. Kråkstad er ikke 

et prioritert område i hovedplanen for vann- avløp og 

vannmiljø. Grunnforhold, flomfare og VA- og 

renovasjonsløsninger må vurderes nærmere ved 

detaljregulering.  

   

Sosial infrastruktur   Det er god kapasitet på barne- og ungdomsskolen i Kråkstad. 
Det er dårlig kapasitet på barnehageplasser i dag, men 
befolkningsprognoser viser at det vil bli lave barnetall 
fremover, noe som fører til at det over tid vil gi god 
kapasitet.   
Kråkstadtunet bo- og servicesenter ligger ca. 600 meter 
unna.    
Kråkstad fotballbane/idrettslag ligger ca. 800 meter i 
gangavstand.  

   

Flom og overvann   I dag er det flomveier som går over flere steder på tomten. 
Ved fremtidig utbygging vil det være nødvendig å 
tilrettelegge for nye og sikre flomveier.   

   

Forurensning  
  

Vil være økt støy og potensiale for forurensning i 
anleggsperioden. Området er ikke støyutsatt fra vei eller tog. 
Det må undersøkes om det er forurenset grunn på 
næringseiendommene.  

   

Grunnforhold     Det er påvist forekomster av kvikkleire i dybdeintervall 5 – 15 
meter, men det har ikke vært registrert skredhendelse. 
Området er relativt flatt, men er under marine grense. 
Vestsiden av tomten heller nedover mot Kråkstadelva.   
Aktsomhetsområde mulig marin leire, kun noen områder 
ligger innenfor løsneskred.   

   

Naturressurser   Store deler av området er allerede bebygd. Kantsonen langs 
Kråkstadelva skal ivaretas.   

 

Naturmangfold  Store deler av området er allerede utbygd, og det er ingen 
registrerte naturtyper, rødlistearter eller kjente økologiske 
funksjonsområder. Stær (nær truet) registrert i sør, men 
arten er ikke spesielt tilknyttet akkurat dette spesifikke 
området. Det kan enkelt tilrettelegges for bedre forhold for 
stær ved oppsetting av fuglekasser. Lavt potensial for ikke-
kartlagte verdier.   

   

Klima 
(klimagassutslipp)  

Området ligger like ved Kråkstad stasjon. Området er 
allerede bebygd. Det er kiosk og café på Kråkstad, men 
området mangler en dagligvarebutikk. Nærmeste 
dagligvarebutikk er i Ski sentrum ca. 5 km, og tar ca. 10 min. 
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med bil. Det er gang- og sykkelvei langs hele Kråkstadveien 
mellom Ski og Kråkstad.   

Økosystemtjenester  Område er allerede bygd ut, slik at i en framtidig utbygging er 
det viktig å ivareta overvann og biologisk mangfold langs 
Kråkstadelva.   

  

Vannmiljø     Tiltaket vil berøre 100-metersbeltet langs vassdrag.  Den 
økologiske tilstanden i Kråkstadelva er bedre enn de fleste 
andre steder i kommunen. Elva drenerer mot Østfold. Etter 
at Kråkstad renseanlegg ble nedlagt for noen få år siden, er 
utslippene til bekken blitt mindre, men det er fortsatt mye 
fremmedvann i sonen. Det går mye spillvann i overløp til 
Kråkstadelva. Det fører til forurensning av grunnvann og 
deretter videre til Kråkstadelva.  

   

Rekreasjon og 
friluftsliv    

Tiltaket kan være positivt med tanke på at området langs 
Kråkstadelva gjøres mer tilgjengelig for allmennheten. Det 
må imidlertid settes av en bred kantsone.   

   

Kulturminner, 
kulturmiljø og 
landskap  

Tiltaket berører hensynssone H570_1 Område ved Kråkstad 
stasjon, samt hensynssone H570-3 Kulturlandskap mellom 
middelalderkirken og moreneryggene som er av nasjonal og 
regional verdi.   

   

Vurderinger   
Forslaget er delvis i tråd med intensjonen bak gjennomføringssonen for 
fortettingsområde og felles planlegging i området.   
  
Ny utvikling tett på Kråkstad stasjon som består av eiendommene 60/7, 60/8, 60/15 
og 60/46 med de riktige funksjonene og en variert boligsammensetting kan gi et løft 
for området. Arealstrategiene om vedlikeholdsvekst og fortetting rundt 
kollektivknutepunktene tilsier at arealinnspillet vil være i tråd med disse prinsippene. 
Det er kapasitet på Kråkstad barne- og ungdomsskole, og tiltaket vil bidra til å 
opprettholde tettstedet med de tilbudene som finnes.   
 
Ved en fremtidig utvikling av området skal det gjøres en grundig vurdering av 
grunnforholdet bl. annet mulighet for kvikkleire. Det må også tas særlig hensyn til 
håndtering av flom grunnet at området ligger tett på Kråkstadelven.   
 
Kråkstads karakter, samt mulighet for kvikkleire tilsier at ny type bebyggelse bør 
være av en lav-tett karakter som vil harmonisere med omkringliggende byggeskikk. 
Et fremtidig forslag bør også styrke gatemiljøet i Stasjonsveien med publikumsrettet 
forretninger. Utvikling tett på stasjonen bør mulig ses sammen med flere 
eiendommer for å få til et helhetlig grep med tilstrekkelig plass til både bebyggelse 
og bufferareal til elven. Det er derfor behov for et bedre kunnskapsgrunnlag. Før 
området kan utvikles må det gjennomføres en DIVE analyse som vurderer kulturmiljø 
og kulturminner for Kråkstad. Dette vil gi et godt vurderingsgrunnlag for å sette riktig 
avgrensning for fremtidig sentrumsformål rundt Kråkstad stasjon.   

   

Konklusjon   
Arealinnspillet anbefales endret til kombinert formål bebyggelse - og anleggsformål 
og grønnstruktur. Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag både med tanke på 
flom, grunnforhold og kulturmiljø, og det er lagt inn planbestemmelser for å ivareta 
dette. Dokumentasjon i detaljreguleringen vil avdekke hvor mye av arealet som kan 
bygges ut.    
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ROS-analyse   
For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U). 
Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 
(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet gis verdien: (L), middels (M) 
eller høy (H).    
 

Hendelse   Beskrivelse   Tema  S K R  Tiltak   
Flom og 
overvann  

Flom i 
Kråkstadelva   

Liv/hel
se  

H M     Detalj-prosjekteres med krav om 
dokumenasjon av grunnforhold og 
flom/ overvann.   Stabilit

et   
M  

Materi
elle 
verdier
   

M  

Grunn-
forhold   

Utglidninger 
langs 
Kråkstadelvapga. 
erosjon og flom.   
   

Liv/hel
se  

H H     Detaljprosjekteres med krav om 
grunnforhold og flom/  
Overvann. Det må ses på 
sammenhengen flom og erosjon.    

Stabilit
et   

H  

Materi
elle 
verdier
   

H  

Ulykker   Registert to 
trafikkulykker 
(1996 og 2005). 
Det mangler 
fortau i 
Stasjonsveien. 
Begge ulykkene 
skyldes påkjørsel 
av fotgjenger i 
Stasjons-veien.   
  

Liv/hel
se  

M M     Detaljreguleringen ivaretar 
trafikksikkerhet.   
Det må ses på fortau i Stasjonsveien 
og krysnings-punkt.  Det bør sikres 
et godt krysnings-punkt for 
fotgjengere fra stasjons-området og 
over til sørsiden.  
  
  
  
  
  

Stabilit
et   

L  

Materi
elle 
verdier
   

M  

Brannvann  For lite kapasitet 
på slukkevann i 
en 
brannsituasjon  

Liv/hel
se  

H  L    Kapasiteten må være tilstrekkelig, 
sikres i detaljregulering.   

Stabilit
et  

M  

Materi
elle 
verdier
  
  

H  

Høyspent   Ikke relevant.                  
Forurenset 
grunn  

Ikke kjent, bør 
sjekkes ut i 

 Liv/hel
se  

 M  L     Må avklares i detaljreguleringen.   
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forbindelse med 
detaljregulering. 
  

Stabilit
et  

L  

Materi
elle 
verdier
  
   

M  

 

Areal 12 Skotbuåsen    
 

Forslag   

Område    Skotbuåsen   

Adresse  Nord for Skotbu holdeplass og 
Skotbuveien  

Gårds og bruksnummer   55/1  

Forslagsstiller   Lars Rustad  

Områdets størrelse   16 000 m2  

Beskrivelse   Området ligger like nord for Skotbu 
stasjon. Det foreslås å foreslås bygge ut et 
boligområde på Skotbuåsen med ca. 20 
nye eneboliger og boliger i kjede.   

Kart   

   

Plan   

Gjeldende formål   LNF (landbruk-, natur-, og friluftsområde)  

Gjeldende hensynssone   Hensynssone H310_1 ras- og skredfase 
(kun på en liten del av det sørligste 
området langs Skotbuveien).  

Foreslått arealformål    Bolig  

Arealnøytralitet (bebygd/ubebygd)  Ubebygd   

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller aktivitet?    Del av et større sammenhengende 
skogsområde som benyttes til friluftsliv.  

 

 

Tema   Verdi og vurdering   Konsekvenser   
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Langsiktig arealstrategi  Området ligger ikke innenfor et prioritert 
utbyggingsområde eller i bybåndet. Innspillet 
innenfor 10- minutters gange til Skotbu holdeplass. 
Området ligger utenfor markagrensen. En liten del av 
det sørligste området langs 
Skotbuveien/Løvstadveien er registret som dyrka 
mark. Arealinnspillet kan bidra til å bygge opp under 
en vedlikeholdsvekst på Kråkstad. Arealinnspillet er 
ikke i tråd med prinsippet om arealnøytralitet.   

  

Transportbehov og 
kollektivdekning  

Tog fra Skotbu holdeplass hver time og halvtime i 
rushtid. Området mangler dagligvarebutikk. 
Skolebuss til Kråkstad barne- og ungdomsskole for 5 - 
10- klasse.   

  

Trafikk   
  

Tiltaket vil føre til mer trafikk på Skotbuveien som i 
dag mangler gang- og sykkelvei. I tillegg ligger 
planområdet nord for Østre linje hvor det er 
planovergang med bom.    

   

Barn og unge   
   

Skotbuveien som er den eneste veien til skole og 
barnehage mangler gang- og sykkelvei. I tillegg må 
Østre linje krysses. Her er det planovergang med 
bom.   

   

Universell utforming  Tilgjengelighet i området og til tur og friluftsområder 
må ivaretas ved regulering. Det må tilrettelegges for 
universell utforming.     

  

Teknisk infrastruktur    
  

Det kan ikke bygges nye boliger på Skotbu før ny 
vanntilførsel er sikret. Det skal bygges et nytt 
høydebasseng som vil gi en større driftssikkerhet, 
men vil ikke løser utfordringene for VA. Det må 
legges ny kloakkledning mellom Kråkstad og Skotbu.   

   

Sosial infrastruktur   Det er ledig kapasitet på Skotbu skole (1 – 4. klasse) 
og Skotbu barnehage (2 avd.).  

   

Flom og overvann   Området ligger ikke utsatt til med tanke på flom.       

Forurensning og 
klimagassutslipp   

Arealinnspillet vil bli bilbasert, noe som vil bidra til 
klimagassutslipp.   

   

Støy og luftforurensning  Ligger utenfor gul- og rød støysone fra Østre linje.      

Grunnforhold    Den sørligste delen av området ligger innenfor 
aktsomhetsområde marin leire, hensynssone 
H310_1. Det øvrige området består av bart fjell, 
stedvis tynt dekke. Deler av området ligger også 
innenfor et område med aktsomhetsområde for 
skred - løsneområde pga. terrenghelning.     

   

Naturressurser   Barskog (nylig hogd)     

Naturmiljø   Ingen registrerte naturtyper eller 
rødlistearter. Området er ikke kartlagt, men store 
deler er flatehogd og potensialet for funn er lavt.     

   

Økosystemtjenester   
  

Utbygging av dette området ville hatt negativ 
påvirkning på flere funksjoner (overvann, CO2-opptak 
og lagring, biologisk mangfold og friluftsliv).    

  

Vann  200 m til nærmeste bekk/vassdrag. Området har 
ingen bekk gjennom området, men det går en 
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dreneringslinje fra området og over tilgrensende 
jorde og ned mot området like nord for Østre linje.   

Rekreasjon og 
friluftsliv    

Skogsområdet er kartlagt som del av et stort 
turområde med tilrettelegging (stier), og verdsatt 
som et registrert friluftsområde.    

   

Kulturminner, 
kulturmiljø og 
kulturlandskap   

Berører ingen direkte. Bygdeborgen Kirkeåsen ligger 
nord for området.   

   

Vurderinger  
Arealet ble konsekvensutredet ved siste kommuneplanrullering i 2019. Arealinnspillet var den gang 
mye større (ca. 48 daa) enn det som nå er foreslått, og området ble ikke anbefalt lagt inn i kartet 
som boligformål av rådmannen. Arealinnspillet ble likevel vedtatt lagt ut offentlig ettersyn. Arealet 
fikk innsigelser fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen og 
Bane NOR. Innsigelsene gikk ut på at forslaget var i vesentlig strid med nasjonale og regionale 
føringer for areal og transport, og at deler av utbyggingsområde også var i strid med nasjonale og 
regionale føringer for jordvern. Det ble også pekt på at området ligger utenfor de prioriterte 
utbyggingsområdene i kommunen, og at adkomsten krysser Østre linje i plan, noe som øker 
risikoen på planovergangen. Det ble også pekt på at boligområdet berørte et bygdeborgen, som er 
av nasjonal verdi. Det er ikke gang- og sykkelvei fram til skole og barnehage. En utbygging ville ha 
ført til en trafikkøkning på fylkesvegnettet, noe som krever trafikksikkerhetstiltak.   
 
Det er ingen forhold som har endret seg siden den gang, annet enn at arealinnspillet er redusert i 
størrelse, noe som bidrar til at boligområdet ikke kommer så tett på bygdeborgen. En annen 
endring er at friområdet ikke er tatt med innenfor planområdet denne gang. En utbygging vil 
belaste planovergangen ved Skotbu holdeplass. En utbygging av dette området vil fortsatt føre til 
en trafikkøkning på Skotbuveien. Det mangler gang- og sykkelvei langs Skotbuveien som er den 
eneste veien til skole og barnehage. Boligområdet ligger også på motsatt side av Østre linje, slik at 
planovergangen må krysses. Arealinnspillet ligger utenfor prioritert utbyggingsområde og 
bybåndet. Mangel på flere viktige nærfunksjoner og busstilbud tilsier at området vil bli 
hovedsakelig bilbasert. Det er utfordringer med vanntilførsel, og det kan ikke bygges nye boliger i 
området før vanntilførsel er sikret. Nedbygging av området vil føre til tap av natur og et område 
som er en del av et større sammenhengende skogsområde som benyttes som friluftsområde.   

Konklusjon: Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som boligformål i 
kommuneplankartet.   

   

   
ROS-analyse   
For hvert tema vurderes sannsynlighet (S), konsekvens (K) og risiko (R) og usikkerhet (U). 
Sannsynlighet gis verdien lav (L) middels (M) eller høy (H). Konsekvens gis verdien lite (L), middels 
(M) eller stor (S). Risiko gis fargen grønn, oransje eller rød. Usikkerhet gis verdien: (L), middels (M) 
eller høy (H).     
 

Hendelse   Beskrivelse   Tema  S K R Tiltak   

Flom og 
overvann  

Styrtnedbør eller lengre periode 
med regn, mye vann blir stående 
langs Østre linje.  

Liv/helse M L   

Stabilitet M 

Materielle 
verdier  

M 

Grunnforhold  Den sørligste delen av området 
ligger innenfor 

Liv/helse  M  L      
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aktsomhetsområde marin leire, 
hensynssone H310_1. Det øvrige 
området består av bart fjell, 
stedvis tynt dekke. Deler av 
området ligger også innenfor et 
område med aktsomhetsområde 
for skred - løsneområde pga. 
terrenghelning. Dersom en 
hendelse skulle skje vil dette 
kunne føre til at Østre linje må 
stenges for en periode.  

Stabilitet   M 

Materielle 
verdier  

M 

Ulykker  
(bil- 
fotgjenger 
/syklist) 

Ingen gang- og sykkelvei langs 
Skotbuveien. Ingen registrerte 
trafikkulykker. Utbyggingen vil 
føre til en trafikk-økning.    
Rettstrekning/40 km/t.  

Liv/helse   L  H        

Stabilitet   L  

Materielle 
verdier  

L  

Ulykker  
(bil – tog) 

Kryssing av planovergang - Østre 
linje.   

Liv/helse  L  H      
 
 
 
 
  

Stabilitet  L  

Materielle 
verdier  L  

  
  
 
 


