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Innspill kommuneplan Nordre Follo - Ellingsrudlia, eiendom 140/9 
 
 
Vi viser til Nordre Follo sin rullering av kommuneplanens arealdel med høringsfrist 12.des 2022.  
 
Ved rullering av kommuneplanen i Ski kommune i 2014 ble det sendt inn ett innspill på denne 
eiendommen. Deler av eiendommen lå den gang innenfor grensene for kommunedelplan Ski Øst. 
Grensene for Ski Øst ble senere justert så hele eiendommen i dag ligger utenfor kommuneplanen 
for Bydel Ski Øst.  
 
 
Oppsummering  
Grunneier ønsker at bruken av området vurderes på nytt ettersom Nordre Follo kommune ikke har 
ervervet dette i løpet av de 52 årene området har vært regulert til friområde. 
Grunneier ønsker hele eller deler av området omdisponert til boligformål og ser for seg at 
eiendommen kan utvikles som en del av eksisterende boligområde Ellingsrudbråten. Utviklingen av 
eiendommen kan være en vedlikeholdsvekst av den etablerte småhusbebyggelsen på 
Ellingsrudbråten.  

 
 
Området  
Gnr. 140, bnr. 9 ligger 1,6 km fra Ski 
stasjon og grenser til eksisterende 
småhusbebyggelse på Ellingsrudbråten. 
Eiendommen er en del av 
reguleringsplan 3020_49 
Ellingsrudbråten, Knatten og del av 
Ellingsrud.  
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Eksisterende forhold 
Området som er inkludert i planinnspillet er på ca 22 da. Terrenget er relativt bratt i den vestre 
delen, som er en del av Ellingsrudåsen. I snitt er det et fall på 1:10 gjennom området fra vest mot 
øst. Det dyrkes i dag korn på deler av området som ligger lengst mot syd/øst. Arealet er på ca 8 
da og er lite rasjonelt å drive i dagens landbruk. Jordet blir i dag forpaktet bort. Ingen del av 
området har vært benyttet verken til friluftsliv eller rekreasjon, da den ene delen er lite tilgjengelig 
og den andre er dyrket mark. 
 
Planstatus 
Området ligger i dag innenfor reguleringsplan Ellingsrudbråten med planid 3020_49. I planen er 
området regulert til friområde.  
I arealdelen til gjeldende kommuneplan er området grønt, med to forskjellige arealformål. Skogen 
har arealformål 530 hensynssone friluftsliv og den åpne delen/jordet har arealformål 3030 turdrag. 
I forslag til kommuneplan 2023-2034, beholdes arealformålene fra eksisterende plan med små 
justeringer på grensene mellom hensynssone friluftsliv og turdrag. 
 
Ønsker for området 
Bakgrunnen for innspillet er at grunneiere i samarbeid med OBOS Block Watne ser for seg 
muligheten for å utvikle hele eller deler av området som en videreføring av og supplement til det 
eksisterende boligområdet på Ellingsrudåsen. 
 
Vi ser for oss en utbygging med rekkehus i den delen av området som er skog (alternativ 1). 
Parkering foreslås i carport/garasje på inngangsplanet. Dette kan gi 12-15 boliger. 
 
Grunneier ser også for seg å bygge lave blokker i 3 etasjer på området som er avsatt til turdrag 
(alternativ 2). Ca 8 da av området brukes i dag som dyrket mark, men vi innser at med 
kommunens nullvisjon for bygging på dyrket areal, kan de bli vanskelig å få gjennomslag for dette. 
Parkering for eventuelle blokker er tenkt i parkeringskjeller under terrenget. Forslaget kan gi 30-40 
boliger. 
 
Ved kun utbygging av alternativ 1 vil ikke dyrket mark bli berørt. 
 
Adkomst til området er i dag via Ellingsrudlia, en vei som ligger sydvest for eiendommen og går 
igjennom eksisterende boligområde. Det vil også være mulighet å legge en adkomst til området 
fra Verkstedveien og Ski Øst. 
 
Nord i området er det lagt til rette for at det er mulig å lage en sti fra Ellingsrudlia (vei) til 
Verkstedveien. Vi foreslår at denne delen av eiendommen forblir et grøntområde og at det legges 
til rette for å gå gjennom området. Langs eiendommens grense mot øst og syd kan det legges inn 
to grønne soner, i tillegg har vi foreslått et lekeareal på den flateste og mest solrike delen av 
eiendommen.     
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Konsekvenser 
Området er ifølge grunneiere ikke i bruk av barn og unge i dag, skogen er for ulendt og åkeren 
utilgjengelig for allmennheten store deler av året. En tilrettelegging av sti i nord og opparbeidelse 
av lekeplass vil kunne gi bedre muligheter for bruk av området enn dagens situasjon. 
 
Terrenget er i utgangspunktet så bratt at området ikke får universell utforming på hele 
adkomstveien, noe som det heller ikke er krav om i TEK. Med en gangforbindelse til Gartnerveien 
vil det laveste området (der hvor det er illustrert lavblokker) kunne bli tilknyttet Ski sentrum uten 
høydeforskjeller av betydning. Lekeplass og lavblokker med tilhørende utearealer kan enkelt gis 
universell utforming. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, legger føringer for Nordre Follo med Ski 
sentrum som prioritert vekstområde. Det åpnes allikevel for noe vedlikeholdsvekst. Ellingsrudlia 
ligger under 2 km fra Ski stasjon og er dermed innenfor det det regional transportplan definerer 
som sykkelavstand. Nordre Follo trenger, i tillegg til utbygging i sentrum, noen områder hvor det 
er mulig å bygge småhus. Nordre Follo har ambisjoner om å øke innbyggertallet og vi mener at 
det også vil være behov for nye områder for småhusbebyggelse. Utbygging på Ellingsrudlia vil 
kunne benytte eksisterende infrastruktur og vil kreve små investeringer. 
 
Det er ca 1600 m i luftlinje til Ski stasjon, og 400 m til nærmeste bussholdeplass. Avstanden til 
sentrum tilsier at mye av persontrafikken lokalt kan foregå til fots eller med sykkel. 
Det vil også være kort vei til nye skoler og barnehager på Ski Øst når dette blir bygd. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Obos Block Watne AS 
 

 
 
Dag Cederstrøm 
Prosjektleder boligutvikling 
 

      Telefon: +47 97 50 99 54  
      E-post: Dag.Cederstrom@obos.no 


