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Innledning 
Kommuneplanens arealdel viser 

hovedtrekkene i dagens arealbruk og gir 

føringer for arealutviklingen i Nordre Follo 

kommune i planperioden. Kommuneplanens 

arealdel omfatter plankart, bestemmelser og 

denne planbeskrivelsen.  

Nordre Follo kommune ble etablert 1.1.2020, 

etter sammenslåing av de to tidligere 

kommunene Ski og Oppegård. Før sammen-

slåingen samarbeidet de to kommunene om 

ny kommuneplan, samfunnsdel og arealdel, 

som ble vedtatt av kommunestyrene i Ski og 

Oppegård i mai og juni 2019. Samfunnsdelen 

var identisk for de to kommunene, og 

kommunestyret i Nordre Follo kommune 

vedtok i desember 2019 at samfunnsdelen 

skal gjelde videre for den nye kommunen. 

Gjennom planstrategi for Nordre Follo 

kommune vedtok kommunestyret at areal-

delen skulle revideres med oppstart i 2021.  

Nordre Follo kommune varslet oppstart av 

kommuneplanarbeidet 8. september 2021 og 

sendte planprogram for kommuneplanen på 

høring med høringsfrist 1. november 2021. 

Det ble samtidig åpnet for å sende inn forslag 

til endret arealbruk i tråd med de føringene 

som var gitt i planprogrammet.  

Det kom inn 42 forslag til endring av 

arealformål. Disse ble gjenstand for en første 

grovsiling i formannskapet 9. februar 2022 

(sak 1/22 og 2/22), samtidig som 

formannskapet vedtok planprogrammet. Etter 

formannskapets behandling er 12 forslag til 

endring av arealformål utredet videre.  

I tillegg er det gjort en ny vurdering av 9 

områder som ligger inne i gjeldende 

kommuneplan og som per i dag er ubebygde. 

Kommunestyret vedtok i juni 2021 at disse 

områdene skulle vurderes på nytt på bakgrunn 

av mål om arealnøytralitet og nullvisjon for 

tap av matjord. 

Føringer for planarbeidet 
Kommuneplanen bygger på overordnede 

føringer gitt i kommuneplanens samfunnsdel 

og gjennom statlige og regionale planer og 

retningslinjer. Videre skal Nordre Follo bidra til 

å oppfylle FNs bærekraftsmål. Den nye 

arealdelen bygger på de to delplanene for Ski 

og Oppegård vedtatt i 2019. 

Nordre Follo skal bidra til en bærekraftig 

utvikling sosial, økonomisk og miljømessig, og 

kommuneplanens arealdel er ett av 

verktøyene for dette. Sosial bærekraft handler 

om samfunn preget av tillit, trygghet, 

tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, 

utdanning og gode nærmiljøer. Økonomisk 

bærekraft innebærer blant annet at vi må 

forvalte ressursene i et langsiktig perspektiv. 

Miljømessig bærekraft sikrer økosystemene og 

deres evne til å opprettholde naturmangfold 

og levere goder som rekreasjonsområder, 

matproduksjon, overvannshåndtering m.m. 

Ved å sikte mot en sirkulær økonomi utnytter 

vi naturressurser og produkter så lenge som 

mulig, i et kretsløp der færrest mulig ressurser 

går tapt.  

Det er ventet høyere boligvekst i kommunen i 

årene framover enn vi har hatt i de siste ti 

årene, blant annet som følge av at Follobanen 

åpner i slutten av 2022. For å nå kommunens 

mål for samfunnsutviklingen og sikre en 

bærekraftig økonomi og arealforvaltning, er 

det viktig med en tydelig prioritering av 

utbyggingsområder.  

Oppfølging av mål og strategier i 

kommuneplanens samfunnsdel 
Samfunnsdelen (Nordre Follo kommune, 

2020) fastsetter langsiktige mål og strategier 

for utviklingen av Nordre Follo, og gir viktige 

føringer for arealdelen. Illustrasjonen på neste 

side viser de viktigste føringene fra de fire 

satsingsområdene. I tillegg er det i 

samfunnsdelen nedfelt 10 arealstrategier som 

gir føringer for kommuneplanens arealdel.   
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Klimaendringer og naturkrise 
Klimaendringene er en av vår tids største 
utfordringer. Global oppvarming truer 
matsikkerhet, politisk og økonomisk framgang 
og sosial stabilitet, og forsterker allerede 
eksisterende sikkerhetstrusler i verden. 
  
FNs klimapanel understreker i sin sjette 
hovedrapport at klimaendringene skjer 
raskere, og at konsekvensene av selv små 
temperatur-økninger er mer alvorlige enn 
tidligere antatt (Miljødirektoratet, 2022). 
Regjeringen peker på at det haster og at det 
vil koste å begrense klimagassutslippene. Å 
handle nå er likevel billigere, enn å ikke gjøre 
noe. Samtidig må vi allerede nå tilpasse oss et 
klima i endring. Vi opplever oftere ekstremvær 
med tørke, flom og ras som er både sterkere 
og hyppigere enn før.  
 
Overgangen til et lavutslippssamfunn vil kreve 

omstilling, og Nordre Follo kommune har som 

mål å være en foregangskommune på vei mot 

lavutslippssamfunnet. FNs klimapanel peker 

særlig på mer fornybar energi som en løsning 

på klimakrisen. I tillegg har kommunen 

virkemidler til å planlegge for en bærekraftig 

by- og tettstedsutvikling. Kommunestyret 

vedtok i februar 2021 Temaplanen for klima 

og energi (Nordre Follo kommune, 2021), der 

ett av målene er at minimum 85% av all 

boligutbygging og næringsutvikling skjer 

innenfor de prioriterte utbyggingsområdene, 

eller innenfor 10 minutters gangavstand fra 

jernbanestasjoner, slik at flere kan sykle eller 

gå til sine daglige gjøremål. 

De senere årene er det på verdensbasis 

avdekket en drastisk nedgang i det biologiske 

mangfoldet. Ifølge FNs naturpanel truer 

menneskelig aktivitet eksistensgrunnlaget for 

én million arter, og verdens ledere har erklært 

at vi står overfor en naturkrise. Også i Norge 

er naturmangfoldet under press som følge av 

I samfunnsdelen er det nedfelt i ti arealstrategier: 
 

1. Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder. 
Hovedtyngden av veksten skjer i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og områder 
med høyfrekvente bussruter.  

2. Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjoner i Ski og på 
Kolbotn. De små tettstedene i kommunen skal ha en vedlikeholdsfortetting, slik at de kan 
videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn.  

3. Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger og god balanse og samspill mellom ulike 
funksjoner og tilbud til ulike aldersgrupper.  

4. Virksomheter med mange arbeidsplasser, detaljhandel og publikumsvirksomheter 
lokaliseres i sentrum eller så nært at det er naturlig å bevege seg til fots mellom 
funksjonene og sentrum. 

5. Fortettingsprosjekter har høy kvalitet på arkitektur, møteplasser og uterom og vektlegger 
universell utforming.  

6. Markagrensen endres ikke. Nærturområder, områder for bynært friluftsliv og 
grønnstrukturene i sentrum ivaretas, prioriteres og styrkes.  

7. Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra sentrum og ut til 
tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes.  

8. Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes og 
sikres mot nedbygging og fragmentering.  

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

10. Folkehelse og samfunnssikkerhet legges til grunn for all kommunal arealplanlegging. 
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menneskelig aktivitet, med arealendringer 

som den største trusselen.  

Nordre Follo skal bidra til å nå det nasjonale 

målet om stans av tap av naturmangfold. 

Dette innebærer blant annet at kommunen 

må rette innsatsen mot å bevare leveområder 

og blågrønne strukturer, og redusere 

påvirkningsfaktorer som har negative effekter 

på naturmangfoldet. Det er vedtatt at Nordre 

Follo skal være en arealnøytral kommune. Vi 

skal ikke ta i bruk ubebygde arealer til 

utbyggingsformål, før potensialet for 

fortetting og transformasjon av allerede 

bebygde områder er utnyttet. Dette er lagt til 

grunn ved revisjon av kommuneplanens 

arealdel.  

Parallelt med kommuneplanarbeidet 

utarbeider Nordre Follo kommune en 

kommunedelplan for naturmangfold. 

Kunnskapsgrunnlaget fra naturmangfold-

planen er lagt til grunn for kommuneplan-

arbeidet. Nordre Follo deltar også som 

pilotkommune i to prosjekter som omhandler 

arealregnskap og naturregnskap. 

Naturmangfoldplanen og et framtidig 

naturregnskap vil gi oss kunnskap om 

utviklingen for verdifulle naturtyper og 

økosystemer i kommunen, og blir et viktig 

grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning 

framover. 

Arealnøytralitet – vårt grønne skifte 
Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok i 

2019 mål og strategier for å stanse tap av 

naturmangfold og styrke jordvernet:  

• Et styrket vern av dyrket og dyrkbar 

mark, med nullvisjon for tap av matjord.  

• Være en arealnøytral kommune utenfor 

dagens bebygde områder, det vil si 

gjenbruke og fortette områder som 

allerede er utbygd framfor å bygge ned 

natur. 

• Sikre at arealnøytralitet skal gjelde for 

alle naturområder innenfor områder 

regulert til bebyggelse, slik at alle 

skogholt, hundremeterskoger og parker 

ikke endres.  

I tråd med forventninger i Regional plan for 

areal og transport i Oslo og Akershus fra 2015 

(Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, 

2015), ble det ved forrige rullering vurdert om 

framtidige utbyggingsområder bygger opp om 

samordnet areal og transportplanlegging og 

fortetting i prioriterte områder. Det ble ikke 

gjort en tilsvarende vurdering opp mot 

føringene om arealnøytralitet og styrket 

jordvern. I denne arealdelen har det derfor 

vært viktig å konkretisere hvordan areal-

nøytralitet og styrket jordvern skal følges opp i 

arealplanleggingen. Den viktigste 

oppfølgingen av arealnøytralitet vil være å 

unngå å bygge ned natur, og spesielt natur 

som er viktig for å opprettholde arts-

mangfoldet. 
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Miljødirektoraret (2022) har skissert et 

«tiltaks-hierarki» for å forebygge skade-

virkninger for miljø og samfunn. Sett i 

sammenheng med arealforvaltning vil det 

overordnede prinsippet være at ubebygde 

arealer ikke skal bygges ned. Et neste prinsipp 

er at vi trenger god kunnskap om arealene vi 

forvalter, slik at vi vet hva vi i hvert fall ikke 

må bygge ned. Ubebygde arealer har ulik verdi 

med hensyn til både naturmangfold, 

rekreasjon, matproduksjon, overvanns-

håndtering og binding av klimagasser. Et 

tredje prinsipp er å fastsette kompenserende 

tiltak hvis vi likevel velger å bygge ned natur. 

Dette kalles økologisk kompensasjon, og 

kompensasjonen kan handle om 

erstatningsarealer/ restaurering av arealer, 

eller en økonomisk kompensasjon som kan gå 

inn i et fond for større restaureringstiltak.  

Alle forslag om endring av arealformål er 

vurdert opp mot mål om arealnøytralitet og 

nullvisjon for tap av matjord. Ubebygde 

områder i kommuneplan 2019-2030 er også 

vurdert opp mot disse prinsippene. Det er ikke 

lagt inn nye utbyggingsområder i kommune-

planen, og totalt 550 dekar til utbyggings-

formål er tatt ut av planen og endret til 

landbruks-, natur- og friluftsformål eller 

naturområde - grønnstruktur. 

Befolkningsvekst og boligbygging 
Boligbyggingen i Nordre Follo har i de siste ti 

årene ligget på et snitt på cirka 330 boliger per 

år. De siste tre årene har vi sett en økning i 

fullførte boliger, og i 2021 ble det ferdigstilt 

630 boliger. Det er forventet, og lagt til rette 

for, en noe høyere utbyggingstakt i 

planperioden enn vi har hatt i foregående 

tolvårsperiode. Åpning av Follobanen ventes å 

ha en effekt på boligetterspørselen. Som følge 

av pandemien har vi også sett en økt 

etterspørsel etter boliger utenfor Oslo. Det er 

usikkert om dette er en varig tendens. Krigen i 

Ukraina, ustabilitet i verdensøkonomien, 

renteøkning og økte priser på byggevarer 

skaper en ny usikkerhet rundt 

boligprognosene. 

Kommunen har utarbeidet befolknings-
framskrivinger for perioden 2022 til 2042. 
Framskrivingene legger til grunn en boligvekst 

på 440 boliger per år. Etter kommunens 

framskrivinger vil Nordre Follo få en økning på 

nærmere 16 500 innbyggere i perioden 2022-

2042. Vi har en aldrende befolkning og 

forventer en dobling av antall personer som er 

over 80 år de neste 20 årene. Samtidig er 

andelen eldre som mottar hjelp, lavere i dag 

enn for 20 år siden.  

Folkehelsearbeid som forebygger behov for 

tjenester og behandling, og tilrettelegging for 

aldersvennlige boliger og lokalsamfunn, bidrar 

til at eldre kan bo lenger hjemme.  

Utbygging som utløser behov for ny 

infrastruktur som skoler, barnehager, vei, 

vann og avløp, er økonomisk utfordrende, 

mens utbygging som utnytter eksisterende 

infrastruktur er gunstig for kommune-

økonomien. Samtidig skal vi følge opp målene 

i kommuneplanen om at hovedtyngden av 

veksten skal skje i Ski og på Kolbotn og nært 

kollektivknutepunkt.  

Startpunkt for arealnøytralitet og økologisk 

kompensasjon 

Målet er å unngå nedbygging av natur og 
dyrket og dyrkbar mark. Kommuneplanens 
bestemmelser om arealnøytralitet og økologisk 
kompensasjon gjelder for alle nye regulerings-
planer fra vedtaksdato for ny kommuneplan.  
 
Dersom nye reguleringsplaner innebærer 
nedbygging av natur eller dyrket og dyrkbar 
mark, vil det utløse krav om økologisk 
kompensasjon for å oppnå arealnøytralitet.  
 
Unntatt fra bestemmelsene om 
arealnøytralitet og økologisk kompensasjon er 
planer som følger opp områdereguleringer 
som fortsatt skal gjelde (listet opp i 
planbestemmelsene, § 1) og planer vedtatt 
etter 01.01.2020.  
 
Ambisjonen om å tilstrebe arealnøytralitet og 
nullvisjon for nedbygging av matjord gjelder 
selv om de juridiske bestemmelsene ikke trer 
inn. 
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Blågrønne strukturer og 

naturmangfold 
Nordre Follo har en rik og variert natur. 

De blågrønne områdene inneholder mange 

verdier knyttet til landskap, naturmangfold, 

friluftsliv, folkehelse, overvannshåndtering og 

kultur. Naturmangfoldet utgjør det 

livsgrunnlaget som vi og fremtidige 

generasjoner er avhengige av. Planter og dyr 

trenger varierte og sammenhengende 

naturområder, der skog, kystlinje, vassdrag, 

friluftsområder og parker er sentrale 

elementer.  

Et rikt naturmangfold gir også store 

helsemessige gevinster i form av rekreasjon og 

opplevelser. I tillegg har naturen en egenverdi, 

og vi mennesker deler kommunen med 

tusenvis av andre arter. 

Arealer er ikke en fornybar ressurs, og en 

bærekraftig utvikling gir ikke rom for å 

forbruke naturarealer slik vi gjør i dag. 

Arealbruksendringer medfører tap av og 

fragmentering av leveområder og er den 

desidert viktigste årsaken til tap av 

naturmangfold. I tillegg vil klimaendringene  

medføre forandringer i de gjenværende 

økosystemene. Andre trusler er forurensing, 

fremmede arter og høsting.  

Regjeringens helhetlige plan for en ren og rik 

Oslofjord med et aktivt friluftsliv understreker 

behovet for tiltak for å bedre miljøtilstanden i 

Oslofjorden. Oslofjorden er et av landets mest 

benyttede friluftsområder, og det er viktig å 

sikre allmennheten god tilgang til 

strandsonen. 

Vassdragene er viktige som drikkevannskilde, 

for biologisk mangfold og trivsel. Nordre Follo 

kommune følger opp EUs rammedirektiv for 

vann hvor hovedformålet er å beskytte, og om 

nødvendig forbedre tilstanden i ferskvann, 

grunnvann og kystnære områder. Vann-

forvaltningsplaner for Glommaregionen, PURA 

og Morsa legges til grunn for forvaltning i 

nedbørfeltet.  

Kommunen har utfordringer for å nå mål om 

god økologisk og kjemisk vannkvalitet i 

vannforekomstene. Det skal utarbeides en 

tiltaksplan for oppfølging av kommunens 

hovedplan for vannforsyning, avløp og 

vannmiljø (Nordre Follo kommune, 2022). 

Tiltaksplanen blir viktig for å nå 

vannmiljømålene. 

Plangrep 
Kunnskapsgrunnlaget fra kommunedelplan for 

naturmangfold er lagt til grunn for rullering av 

kommuneplanen.  
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For å bidra til å stanse tapet av 

naturmangfold, har Nordre Follo kommune 

vedtatt arealnøytralitet, og dette er lagt inn 

som en egen planbestemmelse i § 16.6.  

Videre er det lagt inn en planbestemmelse om 

økologisk kompensasjon (§ 18.4) dersom natur 

likevel bygges ned. Kompensasjonen 

fastsettes av kommunen og ytes enten som 

erstatningsareal eller som økonomisk bidrag 

til restaurering av natur.  

Viktige naturverdier er kartfestet og vist som 

hensynssoner i plankartet. Hensynssone H560 

1,2 og 3, omfatter områder med naturverdier 

av nasjonal, regional og lokal verdi, samt 

viktige vilttrekk, økologiske funksjonsområder 

og myr. Myrområder som ikke allerede lå inne 

i en hensynssone er tatt inn som ny 

hensynssone i denne planen (H560_5). 

Hensynssonene er vist i Temakart 11. 

Områder som er fredet etter lov om 

naturvern/ naturmangfoldloven er som 

tidligere vist som hensynssoner i plankartet og 

listet opp i planbestemmelsene, § 25.1. 

En god miljøtilstand i Oslofjorden og 

vassdragene våre er viktig for naturmangfold 

og friluftsliv. Byggeforbud langs sjø, vassdrag 

og bekker, planbestemmelsene § 6.2 og 6.3, 

og bestemmelser om åpning av bekker (§ 4.2) 

er viktige virkemidler. Det er også lagt vekt på 

å ta vare på vegetasjonsbeltene langs 

vassdragene. Vegetasjon forebygger erosjon, 

har renseeffekt på overvannet, bidrar til bedre 

vannkvalitet og er et viktig levested for planter 

og dyr.  

For å forebygge skade og forurensning som 

følge av fortetting, befolkningsvekst og 

klimaendringer, skal det legges til rette for 

lokal overvannshåndtering, sikring av 

kantsoner og flomveier (se kapitlet om 

Samfunnssikkerhet og beredskap). 

Planbestemmelsenes § 18.3 beskriver hvilke 

naturfaglige utredninger og kartlegging som 

kreves, og hvilke hensyn som må sikres ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner.  
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Klima og energi 
I Nordre Follo er transport den største kilden 

til direkte klimagassutslipp. Andre kilder er 

annen mobil forbrenning, oppvarming, 

arealbruksendringer og landbruk 

(Miljødirektoratet, 2022). I tillegg kommer 

indirekte klimagassutslipp blant annet fra 

produksjon av byggematerialer og andre 

varer.  

Kompakt byutvikling, god infrastruktur og 

relativt korte avstander gir kommunen et godt 

utgangspunkt for å øke gange, sykkel- og 

kollektivandelen og redusere utslippene fra 

persontransport. Arealeffektivitet og areal-

nøytralitet kan sikre blågrønne arealer med 

høy verdi for lagring og binding av karbon. Skal 

vi bremse og være rustet for klimaendringene, 

må vi også stoppe tapet av natur. 

Energiforbruket i Nordre Follo domineres i 

hovedsak av elektrisitet, bensin og diesel. Det 

største forbruket av energi går til transport, 

oppvarming av boliger og bygg- og anleggs-

virksomhet. Begge disse sektorene 

gjennomgår endringer mot mer bærekraftige 

energikilder. Kommunens påvirknings-

muligheter ligger hovedsakelig i drift og 

utvikling av egne bygg, men vi kan også 

inspirere og informere om muligheter for å 

redusere energiforbruket i bygg, gjenbruk av 

bygninger og byggematerialer og valg av 

klimavennlige byggematerialer hos private 

aktører.  

Plangrep 
Kommuneplanens kompakte utbyggings-

mønster vil gi korte avstander til 

hverdagsfunksjoner, og er et viktig bidrag for å 

redusere transportbehovet og dermed 

klimagassutslippene i kommunen.  

Gjennom vedtak om arealnøytralitet, sikrer vi 

arealer som er viktige for karbonbinding. Det 

nye planforslaget reduserer ubebygde arealer 

som kan bygges ned med ca. 550 dekar.  

Planbestemmelsene sikrer tilknytning til 

fjernvarme innenfor konsesjonsområdene, 

men åpner for unntak fra tilknytningsplikten 

hvis det kan dokumenteres miljømessig bedre 

alternativer (framgår også av plan- og 

bygningsloven). Solcelleanlegg tillates på alle 

bygg hvis de ikke kommer i konflikt med 

kulturminneinteresser. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det 

utredes hvordan klimagassutslippene kan 

reduseres ved for eksempel redusert 

masseuttak, gjenbruk av bygg eller 

bygningsdeler, lokal energiproduksjon eller 

fossilfri byggeplass. Det er satt krav om 

klimagassregnskap for større bygg (§ 18.2).   
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Mobilitet  
Alle innbyggere skal ha god mobilitet, 

uavhengig av alder, kjønn, økonomi eller 

funksjonsnedsettelse. For å nå målet om å 

redusere klimagassutslippene, skal forventet 

vekst i persontransport tas med kollektiv, 

gange og sykkel. Dette forutsetter at det er 

enkelt å velge miljøvennlige reisemåter til 

daglige gjøremål. 

Nordre Follo har i utgangspunktet gode 

forutsetninger for å øke andelen 

kollektivreiser. En forholdsvis høy andel av 

innbyggerne bor i områder med god 

kollektivdekning. I desember 2022 åpner 

Follobanen, noe som vil gi økt kapasitet og 

frekvens i togtilbudet.  

Gode gangsystemer og sykkelveinett skal være 

førende for utforming av våre byer og 

tettsteder. Alle ønsker ikke, eller har ikke 

anledning til, å eie egen bil. Med en økende 

andel eldre i befolkningen, er det flere som 

blir avhengig av gode, trygge og universelt 

utformede gangforbindelser, også inn mot 

kollektivknutepunktene. 

Kommunen har et stort potensial for økt 

sykkelbruk. Flere snarveier samt gode 

krysninger av barrierer som jernbane og 

hovedveier, kan bidra til å gjøre sykkelen til et 

mer effektivt fremkomstmiddel enn bilen. 

Sykkel og gange er ikke bare bra for miljøet, 

men bidrar også til økt fysisk aktivitet og 

bedre folkehelse.  

Å begrense areal til parkering vil gi mer areal 

til by- og tettstedsliv. Det vil igjen bidra til å 

vitalisere offentlige rom, begrense bilbruken, 

og skape trygge omgivelser for barn og unge. 

Det å begrense antall parkeringsplasser er 

sammen med parkeringsavgifter et viktig 

virkemiddel for å nå nullvekstmålet for 

personbiltransport.  

Transportområdet er i teknologisk utvikling. 

Økende elektrifisering, digitalisering, smarte 

transportsystemer og deleøkonomi er trender 

som skaper grunnleggende endringer i måten 
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vi reiser og forflytter oss på, og gir muligheter 

for mer bærekraftig og klimavennlig mobilitet. 

Plangrep 
Parallelt med rullering av kommuneplanen 

utarbeider kommunen en temaplan for 

mobilitet. Mobilitetsplanen peker på «10-

minuttersbyen» og utbygging i prioriterte 

utbyggingsområder som tiltak for å redusere 

transportbehovet. Dette grepet er forsterket i 

denne kommuneplanen.  

For å sikre kompakt by- og tettstedsutvikling, 

samt at utbyggingen skjer innenfra og ut, har 

Nordre Follo kommune satt stramme rammer 

for avgrensing av prioriterte utbyggings-

områder. Beregninger viser at 82% av 

boligveksten fram mot 2034 vil komme 

innenfor de prioriterte utbyggingsområdene. 

Dersom vi utvider beregningen til å ta med 

områder innenfor eksisterende byggesone 

med høyfrekvente busslinjer, ligger 92% av 

boligveksten innenfor denne avgrensingen.    

Arealdelen viderefører restriktive parkerings-

bestemmelser (§ 15). Krav til et minimum 

antall parkeringsplasser for blokkbebyggelse i 

prioriterte utbyggingsområder er tatt ut. 

Trygg skolevei og mulighet for å bevege seg 

trygt til fots og på sykkel i nærmiljøet, er viktig 

for barn og unges livskvalitet og 

selvstendighet. Ved utarbeidelse av nye 

reguleringsplaner skal det gjøres en risiko- og 

sårbarhetsanalyse av skoleveier som blir 

berørt av planen, og planen skal gjøre rede for 

trafikksikkerheten på skoleveiene (§ 18.10). 

Viktige stier og barnetråkk (stier fra 

boligområder til offentlige funksjoner som 

skole, barnehage og kollektivholdeplasser) 

skal sikres ved utbygging (§ 12). 

Kommunen jobber med å få på plass bilfrie 

hjertesoner rundt skolene for å gjøre det 

sikrere for elevene å gå eller sykle til skolen. 

God tilgjengelighet er viktig for personer med 

nedsatt funksjonsevne. Kommuneplanen 

legger kravene fra Statens vegvesen til grunn 

for krav til parkeringsplasser som er 

tilrettelagt for personer med nedsatt 

funksjonsevne (§ 15, bokstav c).  

 
Foto: Bane NOR 
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Boligvariasjon og bokvalitet 
Gjennom arealplanlegging skal kommunen 

sikre at det bygges gode og attraktive 

boligområder for mennesker i ulik alder, med 

ulik kulturell bakgrunn og ulike økonomiske 

muligheter.  

Kommunens boligprogram legger til grunn 

bygging av i snitt 440 boliger i de neste 20 

årene. Boligprogrammet inneholder en høy 

andel leiligheter, men også rekkehus og 

kompakt småhusbebyggelse. 

Andelen enpersonshusholdninger og par uten 

hjemmeboende barn har økt de siste ti årene, 

og utgjorde i 2020 ca. 57 prosent av 

husholdningene i Nordre Follo (SSB, 2022). I 

2020 var 21 prosent av boligmassen 

leiligheter. Denne andelen er ventet å øke til 

40 prosent i 2042 som er siste år i 

boligprogrammet.  

Vi blir flere eldre, og for at flere skal kunne bo 

trygt og godt hjemme, er det viktig å planlegge 

for universell utforming og aldersvennlige 

lokalsamfunn. Universell utforming fremmer 

tilgjengelighet og bidrar til inkludering og 

mulighet for økt samfunnsdeltakelse. Når en 

større andel av befolkningen bor i mindre 

leiligheter, skaper det behov for nye boformer 

med gode fellesløsninger. Sosiale boformer 

har vist seg å ha en rekke fordeler for individ 

og samfunn, blant annet økt trygghet for 

beboerne, mindre ensomhet, stabile bomiljøer 

og at eldre kan bli boende hjemme lenger.  

Norske arkitekters landsforbund (2022) har 

beskrevet kjennetegn ved steder der det er 

godt å bli gammel, i sin «Håndbok for 

aldersvennlig stedsutvikling». I håndboka er 

det understreket at det som er bra for eldre, i 

stor grad sammenfaller med det som er godt 

for alle. 

Kjennetegn på et aldersvennlig nærmiljø er 
blant annet: 

• nærhet til lokalsenter, handel og 
møteplasser  

• gode turområder og gang- og 
sykkelveier  

• områder som er enkle å orientere seg i  
• egnede boliger med ulik grad av 

fellesskapsløsninger i ulike prisklasser  
• universell utforming  
• god belysning og godt vedlikehold av 

gang- og sykkelveier  

Fortetting nær jernbanestasjonene trekker til 

seg godt voksne innbyggere, selv om 

kommunen vektlegger variasjon i boligtyper 

også i sentrumsområdene. Utbygging nært 

kollektivknutepunkt gir høye boligpriser, noe 
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som er en utfordring for barnefamilier og 

førstegangsetablerere. Det er et mål å legge til 

rette for at også barnefamilier har gang-

avstand til hverdagsfunksjoner. Hensynet til 

trafikksikkerhet, trygge skoleveier, gode 

uteoppholdsareal ved boligen og nærhet til 

gode lekeplasser og andre grønne områder er 

viktig for å være attraktiv for denne 

målgruppen.  

Grøntområder i byer og tettsteder er viktig for 

trivsel og folkehelse, og bidrar til godt 

lokalklima, luftkvalitet, vannbalanse og 

naturmangfold. 

Arealforvaltning og rammene vi setter for 

utbygging er en viktig del av det skade-

forebyggende arbeidet. Nordre Follo 

kommune har søkt om å bli godkjent som 

«trygt lokalsamfunn». Trygge lokalsamfunn er 

en modell og metode som fremmer samarbeid 

på tvers av sektorer, og setter kommunens 

oppgaver innenfor samfunnssikkerhet, psykisk 

helse, seniorsikkerhet, smittevern, og 

trafikksikkerhet inn i en systematisk ramme. 

Plangrep 
Kommuneplanen viderefører bestemmelser 

om varierte boligtyper og fellesløsninger. Ved 

utbygging av blokker med mer enn 30 

boenheter skal det bygges felleslokaler som 

kan benyttes til ulike aktiviteter (§ 7.1). Ved 

utarbeidelse av nye reguleringsplaner skal det 

gjøres rede for hvordan utbyggingen kan bidra 

til samhandling mellom naboer, gi mangfold 

og stabilitet i bomiljøer og muligheter for å 

dekke ulike boligbehov gjennom livsløpet.  

I alle nye utbyggingsprosjekter bør en se på 

mulighetene for å integrere fellesløsninger og 

skape sosiale boformer. Det vil kunne åpne for 

mindre boareal og redusere leilighetsprisene.  

Redusert parkeringsdekning i prosjekter tett 

på kollektivknutepunkt kan legge til rette for 

rimeligere leiligheter for førstegangs-

etablerere.  

Planbestemmelsene om universell utforming 

omfatter bygninger, utearealer, lekeplasser 

friluftsanlegg, kulturbygg og kulturminner og 

er en videreføring fra gjeldende plan. 

Kommuneplanens bestemmelser om 

utbyggingsavtaler åpner for avtaler om 

kommunal forkjøpsrett til boliger og bruk av 

kommunale tilvisningsavtaler. Dette er 

virkemidler som gjør at kommunen kan sikre 

boliger for bestemte målgrupper og legge til 

rette for utleieboliger i nye 

utbyggingsprosjekter.  

Kommuneplanen har bestemmelser som skal 

sikre størrelse og kvalitet på utearealer og 

lekeplasser og det er stilt krav om 

erstatningsareal ved nedbygging av areal som 

brukes av barn eller er avsatt til 

uteoppholdsareal (§ 12). Det er gjort enkelte 

justeringer i bestemmelsene blant annet for å 

ivareta vegetasjon og skyggemuligheter på 

ute- og lekeområder.  

Gjennom krav til støy og luftforurensing skal 

kommuneplanen sikre bokvaliteter også når vi 

bygger tettere og nærmere vei og jernbane. 

Planbestemmelsene i § 16.1 og 16.2 bygger på 

statlige retningslinjer. 
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Kulturminner og kulturmiljøer 
I Nordre Follo har vi mye felles historie, men 

steder og lokalsamfunn har også særegne 

identiteter og kjennetegn. I kommunen finnes 

det fysiske spor etter menneskelig virksomhet 

fra mange ulike tidsepoker, fra 

steinalderboplasser til jordbrukslandskap, 

gammel gårdsbebyggelse og nyere 

boligområder med en spesiell historie. Godt 

bevarte kulturminner er kilder til kunnskap om 

fortiden og skaper grunnlag for stedsidentitet 

og tilhørighet. De kan også være byggesteiner 

for fremtidig verdiskaping og utvikling. Det er 

derfor viktig at de bevares for ettertiden og er 

tilgjengelige for alle. 

Kommunen opplever høyt utbyggingspress og 

en utfordring i å redusere tapet av 

kulturminner. Det er viktig at vi ivaretar et 

utvalg kulturminner og kulturmiljøer som har 

høy verdi og som gjenspeiler mangfoldet og 

særpreget ved kommunen. Der fortetting 

kommer i konflikt med kulturminner skal 

kulturminneverdiene kartlegges, og det må 

avklares hvordan disse verdiene kan bidra til 

kvalitet og identitet for stedet. Kulturminner 

skal så godt som mulig integreres i nye 

prosjekter eller bevares på andre måter. 

Utenfor prioriterte utbyggingsområder skal 

kulturminnevern prioriteres foran vekst. 

Plangrep 
Kommuneplanen viderefører eksisterende 

vern for kulturminner, og det er lagt inn vern 

av noen nye registrerte kulturminner. I tillegg 

er de generelle kulturminnebestemmelsene 

gjort tydeligere og er styrket, blant annet ved 

at bevaringsverdig bebyggelse ikke skal rives 

eller flyttes. Videre setter bestemmelsene 

rammer for hvordan bevaringsverdige 

kulturminner skal vedlikeholdes og tas hensyn 

til i byggesaker og ved rehabilitering. Enkelte 

kulturminner er regulert gjennom nylig 

vedtatte detaljplaner som fortsatt skal gjelde, 

og er derfor ikke listet opp i kommuneplanen. 

Flere boligområder fra etterkrigstiden er lagt 

inn med bestemmelser for å sikre at den 
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estetiske sammenhengen i områdene ivaretas. 

Dette er boligområder som ble bygd ut samlet 

eller over en kort tidsperiode, og som har en 

særpreget arkitektonisk utforming. Enkelte 

felt med eneboliger, rekkehus, atriumhus og 

blokkbebyggelse har i stor grad beholdt det 

opprinnelige særpreget. For slik bebyggelse 

stiller kommuneplanen krav om at den 

opprinnelige arkitektoniske karakteren skal 

videreføres og opprettholdes. Dette betyr at 

man ved søknad om endringer må tolke 

bygningens formspråk og arkitektur, og 

tilpasse nye tiltak slik at viktige arkitektoniske 

motiver og detaljer videreføres og 

opprettholdes. Bestemmelsen skal sikre den 

estetiske helheten i bygningsmiljøet samtidig 

som godt tilpassede endringer kan tillates.  

I plankartet er bevaringsverdig bebyggelse, 

kulturmiljøer og kulturlandskap vist som 

hensynssoner, H570 (temakart 12), med 

retningslinjer eller planbestemmelser (§ 17).  

Kommuneplanen har nye bestemmelser og 

retningslinjer for å ivareta kulturlandskap av 

nasjonal betydning ved Kråkstad Kirkested og 

langs Gamle Mossevei. Kommunens fredede 

bygninger og automatisk fredede 

kulturminner er markert i plankartet med 

båndleggingssone H730, med referanse til 

kulturminneloven.  
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Bærekraftig landbruk 
Tilstrekkelig og sikker matforsyning er viktig 

for å oppfylle FNs bærekraftsmål. Faren for 

svikt i matforsyningen har økt de siste årene, 

og problemene vil forsterke seg med endret 

klima. FNs organisasjon for landbruk og mat, 

FAO, advarer mot en global matvarekrise.  

Norge har lav selvforsyning av jordbruks-

produkter. Mindre enn tre prosent av Norges 

areal er dyrket mark, og kornarealet per 

innbygger er betydelig lavere enn 

gjennomsnittet i Europa.  

Regjeringen sendte i mars 2022 brev til alle 

landets kommuner med en klar anmodning 

om å styrke vernet av dyrket og dyrkbar jord 

og en oppfordring til å utarbeide en 

kommunal jordvernstrategi.  

I Nordre Follo finner vi noen av landets beste 

jordbruksarealer. Dyrket mark utgjør nesten 

20 prosent av kommunens areal. Arealene er 

svært godt egnet til produksjon av korn og 

grønnsaker, og er av vesentlig betydning for 

matproduksjonen lokalt og nasjonalt. Nordre 

Follo kommune har vedtatt en nullvisjon for 

tap av matjord.  

Skog dekker om lag 60 prosent av Nordre 

Follos areal, og det er en betydelig 

tømmerproduksjon i kommunen.  

Det er viktig å legge til rette for et bærekraftig 

skogbruk som tar i bruk tømmerressursene, 

samtidig som miljøverdiene knyttet til skogen 

blir ivaretatt.  

Landbruksarealene og arealforvaltningen er 

også av stor betydning for opptak og lagring av 

klimagasser. Å omdisponere skog eller 

jordbruksareal til utbygging, vil føre til økte 

klimagassutslipp. Skog og jordbruksareal er 

dessuten viktig for biologisk mangfold, 

rekreasjon og friluftsliv.  

I områder med tett befolkning brukes 

skogområdene aktivt til rekreasjon og 

friluftsliv. Verdien av tilgjengelige 

nærrekreasjonsområder ble forsterket 

gjennom pandemiårene 2020 og 2021. Særlig i 

de mest tettstedsnære skogsområdene er det 

ulike interesser knyttet til hvordan 

skogarealene skal brukes og forvaltes.  

Urbane dyrkingsprosjekter kan i tillegg til 

matproduksjon gi økt kunnskap om mat, 

økologi og landbruk og bidra til bedre 

folkehelse, integrering og entreprenørskap. 

Nordre Follo kommune har satt av arealer for 

urbant landbruk sentralt på Kolbotn og i Ski. 

Prosjektene vil gi erfaringer og grunnlag for å 

vurdere behovet for å sette av nye områder til 

urbant landbruk. 
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Det er ikke mulig å drive landbruk uten at det 

påvirker miljø og klima. Åpen åker medfører 

fare for avrenning av næringsstoffer, erosjon 

og utslipp av klimagasser. Landbruket har et 

mål om minst mulig jordarbeiding om høsten 

slik at arealet har plantedekke gjennom 

vinteren. Det er spesielt viktig at den mest 

erosjonsutsatte jorda ikke ligger åpen høst og 

vinter. Innenfor vannområde PURA 

(Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøen- 

vassdraget) er krav om dette knyttet til 

tilskuddsordningene i landbruket. 

Plangrep 
Kommunens vedtak om arealnøytralitet og 

nullvisjon for tap av matjord er viktige 

elementer i å møte regjeringens oppfordringer 

om å styrke jordvernet. I alt er ca. 120 dekar 

dyrket mark tatt ut som utbyggingsområde i 

denne kommuneplanen. Det er lagt inn en ny 

planbestemmelse (§ 18.5) som stiller krav om 

matjordplan ved omdisponering av dyrket og 

dyrkbar jord. 

Et styrket jordvern og arealnøytralitet 

utfordres av nye større samferdselsprosjekter 

som ny E18 og ny Østre linje som samlet vil 

innebære omdisponering av i overkant av 300 

dekar dyrket mark (netto).  

Nyanlegg og oppgradering av større 

landbruksveier kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, og det er derfor lagt inn en 

ny bestemmelse (§ 2.1) om å vurdere krav om 

regulering for landbruksveier som har et 

omfang på mer enn 5 dekar.  

Ved forvaltning av kommuneskogen skal 

friluftsliv og verneinteresser være et bærende 

element. I nærfriluftsområder og langs viktige 

ferdselsårer i kommuneskogene skal hogst i 

hovedsak skje ved tynning, med vekt på å 

sette igjen løvtrær og bevare skogsbildet i 

størst mulig grad. 
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Masseforvaltning 
Stor byggeaktivitet i Osloregionen har i mange 

år skapt behov for områder der 

overskuddsmasser kan deponeres og 

eventuelt sorteres. Forurensede gravemasser 

og byggavfall skal deponeres på deponi eller 

avfallsmottak godkjent av Statsforvalteren, 

mens rene, naturlige masser kan plasseres på 

egnede områder etter kommunal 

godkjenning. Manglende kontroll og lite 

tilgang på godkjente arealer for deponering og 

mellomlagring av masser kan blant annet føre 

til uforutsigbar, ulovlig eller forurensende 

håndtering av overskuddsmasser.  

Follokommunene (2016) har utarbeidet en 

veileder for håndtering av overskuddsmasser. 

Veilederen oppsummerer ønsket 

saksbehandling som er relevant i 

kommuneplansammenheng, slik:  

• Avklare områder for massefylling med 

rene naturlige masser i 

kommuneplanens arealdel. 

• Avklare områder som kan egne seg for 

sortering for gjenbruk av 

overskuddsmasser, både rene naturlige 

masser og inerte (kjemisk stabile) 

masser.  

• Avklare om kommunen har områder 

som egner seg for deponering av lett 

forurensede, eller forurensede masser. 

 
Den regionale planen for masseforvaltning i 

Akershus (Akershus fylkeskommune, 2016) 

uttrykker også forventning om at kommunene 

avklarer arealer for massehåndtering i 

kommuneplanens arealdel. Handlings-

programmet til den samme planen legger 

ansvaret for kartlegging av arealer som er 

egnet for mottak, mellomlager og deponering 

av overskuddsmasser til fylkeskommunen. 

Dette understreker det regionale aspektet i 

masseforvaltningen. 

Nordre Follo kommune har i dag ikke områder 

avsatt til deponering av masser. Flere områder 

har vært vurdert for deponi, men plan-

prosesser har strandet på grunn av konflikter 

med andre interesser.  

I forbindelse med bygging av skogsbilveier, er 

det ofte aktuelt å benytte overskuddsmasser. 

Dette er terrenginngrep som potensielt kan 

være i konflikt med hensynet til natur-

mangfold og rekreasjon. 
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Nordre Follo har ikke områder avsatt til 

masseuttak, og den regionale planen for 

masseforvaltning viser ingen kartlagte 

forekomster av sand, grus og pukk i vår 

kommune. 

I Nordre Follo kommune er det per i dag 

etablert et snødeponi ved Søndre tverrvei. 

Dette er vurdert å dekke behovet for areal til 

håndtering og deponering av snø. 

Plangrep 

Nordre Follos vedtak om arealnøytralitet, og 

hensynet til naturmangfold, jordvern og 

rekreasjon gjør det i utgangspunktet uaktuelt 

å legge ut nye ubebygde arealer til 

massedeponi. Etablering av massedeponier, 

bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig 

grad endrer landskapet og kan ha 

konsekvenser for landskapsbilde eller 

biologisk mangfold utløser krav om regulering 

(planbestemmelsene § 2.1). 

Behovet for massedeponi i Osloregionen bør 

vurderes i et regionalt perspektiv for å finne 

egnede arealer og redusere transporten av 

masser i regionen. 

Kommuneplanen legger til grunn at man skal 

søke å oppnå massebalanse ved nye 

utbygginger. Ved utarbeidelse av nye 

reguleringsplaner skal det gjøres rede for 

massebalanse og gjenbruk av masser, og 

stilles krav til kvaliteten på eventuelle tilførte 

masser (§ 18.6). 

Anlegg og oppgradering av landbruksveier 

innebærer ofte mottak av masser. Det er lagt 

inn en planbestemmelse som innebærer at 

kommunen kan vurdere krav om regulering av 

større landbruksveier i Marka (§ 2.1). 

Gjennom reguleringsprosessen vil kommunen 

få en redegjørelse for kvalitet på tilførte 

masser, massetransport og massehåndtering.  

 

  



20 
 

Samfunnssikkerhet og 

beredskap – tilpasning til 

klimaendringer 
Det er utarbeidet en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse for Nordre Follo, vedtatt av 

kommunestyrene i Ski og Oppegård i juni 

2018. Analysen revideres i 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: 

• Skred/ ras 

• Flom og overvann 

• Vannforsyning 

• Storulykkehendelser på infrastruktur 
som Follobanen, E6 og E18 

• Storulykkehendelse på industribedrifter 
• Skogbrann 

• Miljøsmitte (pandemi/ alvorlig 

sykdomsutbrudd) 

 
Tilpasning til klimaendringer er aktualisert 

som tema i arealplanleggingen. Vi vil få mer 

intens nedbør, hyppigere flommer og mildere 

vintre, uavhengig av reduksjon av 

klimagassutslipp. Gjennom arealplanleggingen 

må vi sikre flomveier, åpne bekkeløp og sikre 

at utbygging ikke skjer i områder som er utsatt 

for flom. Flom kan også forsterke faren for ras.  

Det er en økt bevissthet om avrenning av vann 

fra veier og andre tette flater. Vann fra 

veiarealer inneholder blant annet tung-

metaller, oljeforbindelser og giftstoffer fra 

sprøytemidler som kan ledes ut i vassdragene. 

Mikroplast forurenser havene og tas opp av 

dyreplankton og fisk. Dagens renseteknologi 

er ikke tilpasset disse partiklene.  

I tillegg fører klimaendringene til økte tilførsler 

av organisk materiale og næringsstoffer til 

vassdragene og setter vannkvaliteten i 

vassdragene under økt press. Det er viktig å 

stille krav til utbyggingsprosjekter som sikrer 

at miljøpåvirkningen blir så liten som mulig. 

Plangrep 
Alle arealinnspill til kommuneplanen har blitt 

vurdert opp mot risiko og sårbarhet (ROS). 

Kunnskapsgrunnlaget for analysene er 

tilgjengelige databaser og lokalkunnskap. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser på kommune-

plannivå har en overordnet karakter. Mer 

detaljerte ROS-analyser utarbeides i 

forbindelse med regulering. 

Håndtering av nedbør og overvann er en 

stadig større utfordring i bebygde områder. 

Kommuneplanen legger til grunn at overvann 

skal håndteres etter treleddsstrategien, og 

kommunen har utarbeidet en egen veileder 

for forvaltning basert på denne strategien. 

Treleddsstrategien går ut på at avrenning fra 

mindre regn håndteres gjennom infiltrasjon i 

grunnen (første ledd), avrenning fra store regn 

skal fordrøyes og forsinkes (andre ledd), mens 

ekstreme regnskyll håndteres ved å sikre 

trygge flomveier (tredje ledd).  
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I tråd med anbefalinger fra NVE har 

kommunen gjennomført en overordnet 

analyse som identifiserer områder som er 

sårbare for skred, flom- og overvanns-

utfordringer. Områder der man har bygd seg 

inn i flomutfordringer, eller områder der man 

er i ferd med å gjøre dette, er også 

identifisert.  

Analyser av 200-årsregn med klimafaktor 1,5 

er benyttet som grunnlag for å oppdatere 

hensynsonen «Sårbare områder for flom og 

overvann, H320_2». «Byggeforbudssone flom, 

H320_1» omfatter områder for byggeforbud, 

ut fra modellering av 200-årsregn med klima-

faktor 1,5. Sonen er i all hovedsak identisk 

med tidligere sone, men med tydeligere 

bestemmelser om byggeforbud. Analysene av 

100-årsregn med klimafaktor 1,5 og ekstrem-

regnet i København i juli 2011 vil bli benyttet 

videre i kommunens arbeid med ny 

overordnet ROS-analyse, og som kunnskaps-

grunnlag for senere tiltaksplaner for 

overvannshåndtering. 

Planbestemmelsene, (§ 4.2 til 4.5) er revidert 

og gir tydeligere føringer for håndtering av 

overvann på egen eiendom, hensyn til 

eksisterende flomveier og hva som skal legges 

til grunn ved reguleringsplan og ved 

rammesøknad. Blågrønn faktor og hensynet til 

sammenhengende blågrønne strukturer 

gjennom bebygde områder er presisert. 

Kartleggingen av områder med potensiell fare 

for områdeskred er utført i henhold til NVEs 

(2019) kvikkeleireveileder. Resultatene fra 

kartleggingen er vist som hensynssoner: 

«Aktsomhetsområde marin leire, H310_1» og 

«Kvikkleiresone, H310_2». I tillegg er det 

utført en mer detaljert avgrensning av 

potensielle løsne- og utløpsområder ved bruk 

av terrenganalyser. Resultatene fra denne 

delen av analysen blir brukt i videre arbeid 

med overordnet ROS-analyse for kommunen 

og i ROS-analyse av arealinnspill til 

kommuneplanen. 

I tråd med anbefalinger fra Gjerdrumutvalget 

(Olje- og energidepartemente, 2022), vil 

kommunen fortsette arbeidet med å samle og 

tilgjengeliggjøre eksisterende kunnskap om 

grunnforhold i en digital kartløsning.  

Tidligere Oppegård kommune har vann-

forsyning fra eget vannverk på Stangåsen med 

Gjersjøen som drikkevannskilde, mens 

tidligere Ski kommune får vann fra Oslo 

kommune. Nordre Follo har nylig vedtatt ny 

hovedplan for vannforsyning, avløp og 

vannmiljø hvor to av tre hovedsatsnings-

områder er knyttet Kolbotnvannet og 

Gjersjøen. Det skal utarbeides en tiltaksplan 

som skal konkretisere tiltak for å sikre 

drikkevannskilden og forsyningsnettet, både 

de kommunale og de private ledningene. 

Planbestemmelsene i kommuneplanen er 

styrket med en hensynsone knyttet til 

råvannsledningen og tunellen opp til 

Stangåsen vannverk.   

 

Klimafaktor 

Når vi skal planlegge for økte nedbørsmengder, 

brukes beregningsmodeller som legger på en 

klimafaktor som skal ta høyde for fremtidige 

klimaendringer. I fremtiden forventes økt 

nedbørintensitet. En klimafaktor på 1,5 betyr 

at dagens tall for nedbør er økt med 50% i 

beregningene.  
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By- og tettstedsutvikling 
Fortetting rundt kollektivknutepunkt har ligget 

til grunn for arealplanleggingen gjennom de 

foregående kommuneplanene, men det er 

fortsatt en vei å gå for nå målene om at vi skal 

kunne gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen.  

Kommuneplanen peker ut prioriterte 

utbyggingsområder der hovedtyngden av 

boligutbyggingen skal skje. 

I de prioriterte utbyggingsområdene og 

lokalsentrene skal det være enkelt og trygt å 

nå de fleste daglige funksjoner med sykkel og 

gange, i den såkalte «10-minuttersbyen».  

 

Fremtidig utvikling skal også ha med seg 

tettstedets historie og identitet for å skape 

tilhørighet og trivsel.  

Det vil også være viktig med utarbeidelse av 

gode stedsanalyser med utgangspunkt i 

tettstedets karakter og lokale behov. 

Plangrep  

Avgrensing av de prioriterte 

utbyggingsområdene er i hovedsak videreført, 

med unntak av for områder som er tatt ut av 

planen: et område på Myrvoll (Ekornrud nord) 

og et område på Berghagan mot Tussetjern.

 
Viktige elementer i 10-minutters byen (Illustrasjon: Annette Mohr / Nordre Follo kommune) 
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Planbestemmelsen for disse områdene (§ 27) 

vektlegger en arealutnyttelse som tilpasser 

seg områdets karakter og identitet. Fortetting 

og transformasjon skal gi et godt bomiljø og et 

mangfold av funksjoner. Planleggingen skal 

styrke sykkel og gange som framkomstmiddel 

og fremme universell utforming. Grønne 

korridorer og vassdrag skal ikke fragmenteres, 

og hensynet til gode grøntarealer, 

uteoppholdsarealer, lysforhold og 

overvannshåndtering skal ivaretas. 

Utvikling av tettstedene 
Utbygging ved kollektivknutepunktene skal 

ikke bare løse et boligbehov, men også dekke 

nødvendige funksjoner for at folk flest får 

effektive og miljøvennlige hverdagsreiser.  

Et senterhierarki legges til grunn for den 

videre utviklingen av kommunen. Gjennom 

stedsanalyser skal det vurderes nærmere 

hvilke funksjoner som bør finnes på de enkelte 

nivåene i hierarkiet (se illustrasjon under). 

Tettstedene i Nordre Follo rangeres i et 

hierarki etter tettstedets karakter og potensial 

for utvikling. I vedlegg 1 er det definert et 

hierarki der Ski som regional by vil ha det 

største omfang av tilbud og tjenester. Kolbotn 

er definert som kommunedelsenter og vil ha 

mange av de samme funksjonene som Ski, 

men i noe mindre omfang. Deretter er det 

lokalsentrene som allerede har etablert et 

senter eller har potensial for senterfunksjoner. 

Funksjonene ved disse sentre skal kun dekke 

daglige behov for det lokale bomiljøet. I de 

øvrige tettstedene ligger det ikke til rette for 

etablering av senterfunksjoner og disse 

opprettholdes i størst mulig grad som i dag. 

Både Ski by, Kolbotn som kommunedelsenter 

og lokalsentrene skal utvikles slik at de 

beholder og styrker sitt særpreg og har en 

 
Hierarki for tettstedene i Nordre Follo. Se vedlegg 1 for liste over senterfunksjoner til hvert tettsted. 
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tetthet som harmoniserer med tilgrensende 

boligområder. Dette vil bidra til 

stedstilhørighet og trivsel. Det bør legges vekt 

på arkitektonisk egenart. 

Boligtypologi skal velges med tanke på å 

motvirke skjevheter i befolknings-

sammensetning. Lokalsentrene skal styrkes 

med nabolagstjenester (nærbutikk, frisør, 

osv.) og møteplasser/torg, men ikke 

konkurrere med handelssentrene Ski og 

Kolbotn. De sosiokulturelle forholdene ved 

hvert enkelt tettsted skal ha større fokus, og 

eldre bebyggelse som kan være egnet for 

rimelig utleielokaler skal vurderes 

opprettholdt. 

Ski som regional by 
Ski er omkranset av et vakkert kulturlandskap. 

Store deler av kulturlandskapet er omfattet av 

en hensynssone for bevaring av kulturmiljø og 

kulturminner. Sammen med Skiraet og 

jernbanen har dette vært viktige rammer for 

utviklingen av det Ski vi kjenner i dag. Disse 

kvalitetene er noe av Skis særpreg og identitet 

og bør tydeliggjøres i byutviklingen.  

Grønnstrukturen i og tett på Ski sentrum skal 

ivareta ulike befolkningsgruppers behov for 

rekreasjon og naturopplevelser nært opp til 

hjem og arbeid. Verdien av arealene vil øke i 

takt med økt befolkningstetthet og kvalitetene 

må ivaretas og foredles for å sikre en byvekst 

med grønne kvaliteter og målet om at 

kommunen skal være Norges beste 

oppvekstkommune. 

Ski er trolig den av de seks regionale byene i 

Akershus som vil oppleve de største 

forandringene de neste 10-15 årene. 

Potensiale for byutvikling er stort, og 

strategiske grep er gjort. Ski folkebibliotek og 

kulturskole flytter i kommende planperiode 

inn i nye lokaler sammen med ny 

videregående skole. Nytt offentlig 

parkeringshus erstatter dagens 

bakkeparkering og frigjør verdifulle arealer.  

Arealene utvikles til gode møteplasser for alle 

som bruker byen på tvers av alder, kultur, 

religion og etnisitet. Nye Ski stasjon åpnet i 

august 2022 og Follobanen åpner i desember 

2022. Byen har i inneværende planperiode 

erfart økt etablering av servicenæringer og 

arbeidsplassintensive bedrifter i sentrum. Det 

er avgjørende for utvikling av Ski som et 

attraktivt og levende bysentrum at vi følger 

opp føringer fra regional plan om en høy andel 

arbeidsplassintensive næringer rundt Ski 

stasjon. Det vil gi både enkle arbeidsreiser og 

stimulere til innpendling. 

Kommunens lokalisering av barnehager, skoler 

og øvrige kommunale tjenester i sentrum 

bidrar til at mennesker i alle aldere bruker og 

får et forhold til Skibyen. Det er lagt til rette 

for etablering av sentrumsbarnehager i 

kommende planperiode.  

Avgrensing av det prioriterte 

utbyggingsområdet i Ski ligger innenfor 10 

minutters gangavstand til Ski stasjon. Videre 

utvikling innenfor dette området er kompleks 

og krever godt samarbeid mellom kommunen 

og utbyggere. Det er vedtatt en 

utbyggingsrekkefølge som skal sikre at vi når 

målene for byutviklingen og at det er kapasitet 

og økonomisk bærekraft hos kommunen for 

utbygging av nødvendig infrastruktur. 

Utbygging innenfra og ut utfordres av 

utviklingen som foregår i Ås kommune, i 

randsonen til Ski.  

Topografien i Ski legger godt til rette for å 

videreutvikle Ski til en sykkelby. For å bygge 

opp under 0-vekstmålet må det etableres 

gode og sømløse gang- og sykkelveier fra alle 

utbyggingsområder i og rundt Ski. Sykkel skal 

bli det foretrukne transportmiddelet til og fra 

sentrale målpunkter i hverdagen innenfor Ski 

tettsted.  

Ski sentrum skal utvikle tilbudet innen kunst 

og kultur, servering, handel og opplevelser.  

Beplantningen i byens uterom skal øke det 

biologiske mangfoldet og byrommene skal 

kobles til rekreasjonsområdene rundt byen.  

Byutviklingen på vestsiden av Ski stasjon vil 

binde boligområder i vest bedre sammen med 
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Ski stasjon og dagens sentrum. Utformingen 

av Vestveien som bygate og gode gang- og 

sykkelforbindelser i og gjennom området vil 

sikre dette. Ny bro for myke trafikanter over 

jernbanen vil også bidra til å styrke Ski som 

gang- og sykkelby. En høy andel næring med 

utadrettede virksomheter mot byrommene vil 

tilføre byen flere moderne møte- og 

arbeidsplasser. 

Ski vest områderegulering legger føringer for 

utvikling av områdene vest for Ski stasjon. 

Nord for Finstadbekken etableres 

blokkbebyggelse, ny ungdomsskole og 

barnehage med Eksersisplassen som en kultur- 

og samlingsplass.  

Ny strøkslekeplass, bevaring av eksisterende 

grønnstruktur, grønne gang- og sykkel-

forbindelser og nytt torg vil bidra til et 

attraktivt område for både barnefamilier og 

mindre husholdninger. Etablering av gang- og 

sykkelbro over jernbanen og grønne 

forbindelser i det nye området, forsterker 

tilknytningen mellom Ski sentrum og Finstad 

sør og legger til rette for økt bruk av dagens 

turveier. 

Skorhaugåsen, området mellom Idrettsveien, 

og Kjeppestadveien, ligger innenfor prioritert 

utbyggingsområde øst for sentrum. Det skal 

gjennomføres en felles planlegging av 

området. Stedsanalyser må vise hvordan 

fortetting kan skje samtidig som viktige 

kulturhistoriske kvaliteter blir ivaretatt og 

brukt til å forsterke stedets og Skis identitet. 

Ny bebyggelse må tilpasses omgivelsene. 

Videre planlegging må sikre areal til 

møteplasser, bevaring av grøntarealer og 

biologisk mangfold, samt legge til rette for 

gode gang- og sykkelforbindelser i og gjennom 

området. Parkering skal som hovedprinsipp 

lokaliseres i kjeller/ under terreng.  

Område Kirkeveien nord ligger innenfor 

prioritert utbyggingsområde.  

Villabebyggelsen nord for Kirkeveien ligger på 

Ski-raet og speiler Skis historiske utvikling. Ny 

bebyggelse må tilpasses eksisterende og ha et 

godt visuelt samspill med Vestraatparken og 

Waldermarhøy.  

Planlegging av området må bygge på 

stedsanalyser som vise hvordan fortetting kan 

skje slik at viktige identitets- og 

kulturhistoriske kvaliteter ivaretas. Ved 

utvikling av området må eksisterende 

grøntstruktur, dyrket mark og 

«fornemmelsen» av moreneryggen bevares. 

Turforbindelse til og rundt Kapelldammen må 

knyttes til eksisterende grøntstruktur. Gode 

gang- og sykkelforbindelser i og gjennom 

området må sikres.  

Det må sikres overgangsfelt og fortau for 

delen av Langhusveien som grenser til 

området. Nye atkomster til boligområdene, 

spesielt i den østre delen må vurderes i 

planleggingen. Parkering skal som hoved-

prinsipp lokaliseres under terreng. 

Kommunedelplan for Ski øst ligger utenfor 

prioritert utbyggingsområde, men ligger som 

en boligreserve i Nordre Follo kommune.  

Den nye bydelen i Ski må gjennom 

transformasjon og gjenbruk av eksisterende 

bebyggelse bidra til å forsterke en klima- og 

miljøvennlig profil og områdets identitet som 

tidligere industriområde. Områder som i dag 

er dyrket mark og natur er tatt ut som 

utbyggingsareal i kommuneplanen. Grepet er i 

tråd med kommunens mål om arealnøytralitet 

og nullvisjon for tap av matjord. 

Realisering av Ski øst må reflektere 

kommunens arealstrategi om å bygge innenfra 

og ut. Ski øst skal utvikles som en 

flerfunksjonell bydel med gode trygge 

bomiljøer for ulike aldersgrupper. Barneskole 

og ungdomsskole med svømme- og idretts-

fasiliteter er aktuelt å etablere her. 

Eksisterende grøntstruktur må ivaretas og 

utvikles for å øke det biologiske mangfoldet og 

sikre en bærekraftig flom og overvanns-

håndtering. Det må etableres gode gang- og 

sykkelforbindelser som knytter området til Ski 

sentrum. Parkering skal som hovedprinsipp 

lokaliseres i kjeller/ under terreng. 
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Vardåsveien området som omfatter 

eiendommene Vardåsveien 2, 4, 6 og 8 ligger 

utenfor prioritert utbyggingsområde. Området 

er utvidet med en tomt (Vardåsveien 8). Felles 

utvikling av eiendommene kan bidra til bedre 

løsning for uteoppholdsarealer og skjerming 

mot Langhusveien. 

En fortetting med ny bebyggelse skal 

harmoniseres med eksisterende bebyggelse. 

Støyforholdene må vektlegges tungt i videre 

planbehandling, for å sikre tilfredsstillende 

støyforhold for beboerne.  

Det er kartlagt hule eiketrær på deler av 

området. Disse skal ivaretas. 

Kolbotn som kommunedelsenter  
Utviklingen på Kolbotn er tett koblet til 

jernbanen både historisk og i dag. Kolbotns 

særpreg er knyttet til beliggenheten ved 

Kolbotntjernet, omgitt av tydelige grønne 

åsrygger.  

Det er vedtatt områdereguleringer for Kolbotn 

sentrum og området Skiveien/ Skrenten. 

Målet for områdeplanene er å utvikle Kolbotn 

som et kompakt sentrum og tilrettelegge for 

god tilgjengelighet for gange og sykkel. Det er 

viktig å sikre en gjennomføring som styrker 

Kolbotn som et attraktivt sted og bevarer 

særpreget. Det er ikke aktuelt å utvide 

avgrensingen av det prioriterte 

utbyggingsområdet nå.  

Kolbotn skal ha et mangfold av funksjoner og 

tilbud, men i mindre omfang og bredde enn 

Ski, som er regional by.  

Det bør legges til rette for variasjon i 

arbeidsplasser og tjenestetilbud som kan 

skape aktivitet over større deler av døgnet. 

Det må legges vekt på grønne kvaliteter ved 

utforming av torg og møteplasser. Tilbud 

rettet mot barn og unge er viktig for å trekke 

barnefamilier til sentrum både som beboere 

og brukere av sentrumstilbudene. 

Ungdomscafétilbudet i sentrum bør 

opprettholdes. 

I videre planlegging vektlegges variasjon i 

boligtyper for å legge til rette for nye 

boformer og ulike boligbehov, herunder 

familievennlige boliger. 

Lokalsentrene 

Rosenholm  

Utviklingen av områdene ved Rosenholm 

Campus og Li gård skal avklares gjennom en 

områderegulering og må utvikles med god 

tilknytning til Rosenholm stasjon. 

Planlegging av området tett på stasjonen skal 

ses i sammenheng med Oslo kommunes 

arbeid med områdeplan for Rosenholm. 

Viktige grønnstrukturer på tvers av 

kommunegrensene må ivaretas sammen med 

kulturminner i området.  

Områdene nær stasjonen kan være aktuelle 

for næringsvirksomhet som profilerer 

Rosenholm som samlingspunkt for innovative 

og kreative kunnskapsbedrifter. Kommunens 

arealer ved stasjonen kan være aktuelle for en 

større arbeidsplassintensiv eller 

publikumsrettet virksomhet.  

Eventuell boligetablering må skjermes for 

støyen fra jernbanen. Det må etableres 

attraktive grønne møteplasser i tilknytning til 

nye arbeidsplasser. 

Utbygging av områdene ved Rosenholm 

realiseres etter at de sentrale delene av Ski og 

Kolbotn er bygd ut. Det er ikke gjort endringer 

av arealformål ved Rosenholm stasjon i denne 

kommuneplanen. 

Tårnåsen  

Tårnåsen lokalsenter skal utvikles i tråd med 

føringer gitt i detaljreguleringsplan. Områdets 

potensial for fortetting er oppnådd. 

Trollåsen 

Trollåsen lokalsenter skal opprettholdes og 

noe fremtidig utvikling vil være i form av 

optimalisering av dagens funksjoner ved 

senteret, samt at det må sikres god 

tilgjengelighet og forbindelser for gående og 
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syklende. Åsryggen og den grønne horisonten 

mot småhusbebyggelsen i sør skal bevares.  

Sofiemyr/ Fløysbonn 

Områdene Sofiemyr og Fløysbonn må 

vurderes under ett for å kunne definere en 

god og hensiktsmessig senterstruktur. Dagens 

lokalsenter og de bilbaserte handelstilbudene 

i området må vurderes samlet. Ved videre 

utvikling av et lokalsenter, skal gode gang- og 

sykkelforbindelser vektlegges. Fremtidig 

næringstilbud må tilpasses nabolagets 

hverdagsbehov. 

Ved en fremtidig transformasjon av Fløysbonn 

industriområde til et nytt boligområde må det 

etableres en større møteplass med grønne 

kvaliteter, samt trygge gang- og 

sykkelforbindelser til viktige gjøremål. Et nytt 

boligområde må legge til rette for 

familievennlige boliger i 3-4 etasjer med gode 

utearealer. 

Utvikling av Sofiemyr idrettspark vil styrke 

idretten som en del av stedets identitet og 

særpreg. 

For Sønsterudveien 30 skal tomten vurderes i 

sammenheng med den fremtidige 

senterstrukturen for Sofiemyr/ Fløysbonn-

området. Ved en fremtidig transformasjon av 

tomten skal bensinstasjonen erstattes med 

konsentrert boligbebyggelse tilpasset 

områdets karakter og tetthet. Den grønne 

skråningen mot småhusbebyggelsen i syd skal 

bevares. Før området kan bygges ut må ny 

adkomst i Sønsterudveien/ Valhallaveien være 

på plass. 

Myrvoll/ Ekornrud 

Utbyggingsprosjekter på Trelasttomta og 

Skogsåsen skal ferdigstilles. En utvidelse av 

sentrumsformålet ved Myrvoll stasjon er ikke 

aktuelt før etter at øvrige prioriterte 

utbyggingsområder er realisert. 

Ved et framtidig behov for videre bolig- og 

sentrumsutvikling på Myrvoll, bør det gjøres 

en stedsanalyse for et større område. 

Utvikling av stasjonsområdet må ses i 

sammenheng med funksjonene som er 

etablert på Trelasttomta. For å bedre 

trafikksikkerheten i til Østli skole er det behov 

for fortau langs Marens vei.  

Turforbindelser til både Eidsted badeplass og 

andre naturområder må sikres og styrkes i den 

videre utviklingen. 

For Nedre Ekornrud-området skal 

planleggingen sikre en mest mulig ubrutt 

horisontlinje rundt Gjersjøen og turveier 

gjennom området skal ivaretas. Det skal 

legges til rette for et attraktivt boligområde 

tett på naturen med kort vei til handel på 

Myrvoll og kollektivtilbudet der. Områder som 
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skal bevares som grøntområder er «Klippen» 

vest for Peder Sletners vei, skogsområdet øst 

for høyspentlinjen, og skogsområdet 

«Strutåsen». Området skal bygge sin identitet 

på natur, friluftsliv og områdets 

landskapskvaliteter. Arkitekturen skal 

gjenspeile disse kvalitetene, og det skal stilles 

høye miljøkrav.  

Greverud 

Den nylig etablerte senter på Greverud med 

moderne leiligheter er et godt supplement til 

villabebyggelsen. Områdets potensial for 

fortetting er oppnådd. 

Oppegård 

Områdeplan for Oppegård lokalsenter legger 

føringer for en helhetlig planlegging av det 

prioriterte utbyggingsområde ved stasjonen, 

samt deler av området langs Sætreskogveien. 

Planen legger til rette for en ny bro over 

jernbanen, samt en fortetting som tar hensyn 

til områdets historiske særpreg og byggeskikk. 

Det skal utvikles et attraktivt lokalsenter med 

en sentral grønn møteplass og nærlekeplass. 

Næringstilbudet ved Oppegård lokalsenter 

skal ha hovedsakelig nødvendig 

nabolagsfunksjoner, samt mindre 

handelsvirksomhet og bevertning. 

Vevelstad/ Langhus 

Ved Vevelstad stasjon skal det etableres et 

sentrumsområde med en grønn møteplass og 

publikumsrettet virksomhet mot det offentlige 

uterommet. Dette skal bli det nye navet for 

Vevelstad- og Langhusområdet og skal bygge 

sin identitet på nærheten til store 

naturområder, Marka og idrettsparken.  

Videre planlegging av området skal sikre at 

idrettsparken utvikles som et verdifullt tilbud 

til lokalmiljøet og omegn. Ved etablering av 

gode gang- og sykkelforbindelser til Marka, 

Tussetjern, Bensekulpen, Fosstjern og andre 

naturområder skal områdene invitere til 

aktivitet, trivsel og økt bruk. 

Ferdigstilling av utbyggingsprosjektene 

Langhussenteret 3B, Langhus gård og 

Parkveien 2-4, samt ny reguleringsplan for 

Parkveien 3-5 vil gi et økt boligtilbud til 

områdene tett på både Vevelstad og Langhus 

stasjon. Utbyggingsprosjektene vil også tilby 

nye nabolagsfunksjoner som 

dagligvarehandel, kiosk, café, samt ny 

barnehage og treningssenter. 

Berghagan industriområde er i dag et godt 

etablert næringsområde. En fremtidig 

transformasjon fra industri til kombinert 

næring og bolig, vurderes etter at øvrige 

prioriterte utbyggingsområder er realisert.  

En fremtidig transformasjon av området skal 

ha variert boligbebyggelse og en tetthet som 

tilpasses områdets karakter. Det skal legges til 

rette for noen arbeidsplasser som mindre 

varehandel, verksteder, dagligvarehandel og 

nabolagsfunksjoner og en lokal møteplass.  

Den kommunale veien Berghagan, mellom 

industriområdet og idrettsanlegget, skal sikres 

videreført. Gode og trygge gang- og 

sykkelforbindelser til Vevelstad stasjon, 

atkomst til Tussetjernet og trygg skolevei til 

Follo barne- og ungdomsskole og Haugjordet 

ungdomsskole skal etableres.  
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Siggerud 

Siggerud har arealer avsatt til sentrumsformål. 

I området kan det legges til rette for et mer 

differensiert boligtilbud og etableres 

sentrumsfunksjoner. Det bør etableres en 

lokal grønn møteplass mot eksisterende 

idrettsanlegg, med utadrettede og 

publikumsvennlige funksjoner. Det bør sørges 

for lokaler som kan benyttes til aktiviteter 

spesielt for ungdommer, men også på tvers av 

generasjoner. 

Delen av Vevelstadveien som går gjennom 

boligstrøket og Siggerud sentrum bør få en 

utforming som reduserer preget av en 

gjennomfartsåre.  

Kråkstad 

Kråkstad ligger i et nasjonalt og regionalt viktig 

kulturlandskap og har landbruksarealer av høy 

kvalitet inntil dagens bebyggelse. Kråkstad er 

interessant kulturhistorisk da tettstedet har 

mange særegne og unike eksempler på bygg 

fra ulike perioder. Fortettingen skal hoved-

saklig skje tett på kollektivknutepunktet. Ved 

transformasjon av arealene regulert til næring 

i dag vil en fortetting her være tilstrekkelig for 

å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn 

med god elevutvikling for Kråkstad barne- og 

ungdomsskole.  

Ved fremtidig utvikling rundt stasjonsområdet 

må det gjennomføres en kulturhistorisk 

analyse for Kråkstad stasjon og omegn for å 

sikre at fremtidig utvikling ivaretar tettstedets 

særpregede bygningsmiljø. Den overordnede 

karakter tilsier at ny utvikling skal ha en lav/ 

tett karakter som harmoniserer med 

omkringliggende byggeskikk. Grunnforholdene 

og håndtering av flom må også være godt 

utredet. 

Gatemiljøet i Stasjonsveien nær stasjons-

området skal styrkes ved å legge til rette for 

flere funksjoner og aktiviteter som bedre 

kobler hovedfunksjonene i Kråkstad opp mot 

stasjonsområdet. For å ytterligere dyrke 

identiteten og fremme nye estetiske kvaliteter 

ved Kråkstad bør det etableres en lokal møte-

plass som både fremhever det kulturhistoriske 

og den blågrønne strukturen i området. 
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Øvrige tettsteder 

Solbråtan  

Området er preget av villabebyggelse med 

grønne hager og ca. 30 boliger som står på 

kommunens liste for bevaringsverdig 

bebyggelse. Etablering av en park/ lekeplass 

på ubebygde arealer ved stasjonen vil kunne 

heve kvaliteten ved stasjonsområdet.  

For deler av Tjernveien som går under 

jernbanen og videre ut på Skiveien er det 

behov for en utbedring av gang- og 

sykkelveiforbindelsen for å sikre trygg 

fremkommelighet for skolebarn. Flere 

snarveier også må utbedres, blant annet langs 

jernbanen og Skiveien. God adkomst til 

friområder som Nordenga/ Storøya og ved 

Skogsland må også sikres, samt mulighet for å 

etablere en turvei rundt Kolbotntjernet. 

Privatisering av randsonen mot vannet må 

forhindres. Kantsonen langs vannet bør 

styrkes for å fremme biologisk mangfold og 

områdets grønne preg. 

Skotbu 

Det er små muligheter for fortetting innenfor 

dagens byggesone. Det legges til rette for noe 

boligutvikling tilpasset barnefamilier for å 

styrke elevtallsutviklingen.  

Det må etableres en gang- og 

sykkelforbindelse i Skotbuveien mellom 

togstasjonen og Skotbu barneskole for å sikre 

trygg skolevei.  

  

 
Foto: Zanete Andersone-Lilley 
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Næringsutvikling 
De fleste arbeidsplassene i Nordre Follo er 

knyttet til husholdningsrettede tjenester 

(varehandel, servering og kommunale 

tjenester). Slike tjenester øker med økende 

befolkning og inntektsnivå, og etablerer seg 

der folk bor. Det er et press på kommunen for 

å omgjøre areal fra næring til bolig i 

sentrumsnære områder. For å skape levende 

og mangfoldige sentrumsområder, er det 

viktig å holde fast ved en tilstrekkelig andel 

næringsareal i sentrum. Netthandel, 

hentepunkter og varetransport gir nye 

utfordringer for sentrumsområdene. 

Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen av 

framtidig detaljvarehandel. Det har skjedd en 

tredobling av netthandelen i Norge fra 2008 til 

2020, en trend som ble forsterket under 

pandemien. Den fysiske handelen per person 

viser en synkende tendens, men er fortsatt 

dominerende. Det utvikles også konsepter 

med netthandel i kombinasjon av fysiske 

løsning som visningsrom og lignende. 

Handlemønstre påvirkes av ulike behov i 

spennet mellom effektiv handel og handel 

som opplevelse.  

Gjennom pandemien har handel og 

tjenesteyting i større grad skjedd lokalt. 

Nabolag og lokalsentre har fått en sterkere og 

mer tydelig rolle, som resultat av 

hjemmearbeid og færre lokale reiser.  

Det skjer også en etablering av plasskrevende 

varehandel og bransjeglidning over mot 

detaljhandel utenfor sentrum, i konkurranse 

med sentrumshandelen. Etableringer av 

konkurrerende handel skjer i stor grad utenfor 

kommunens grenser, noe som tydeliggjør at 

dette er problemstillinger som må drøftes i et 

regionalt perspektiv.  

Folloregionen har blant den best utdannede 

arbeidsstyrken i Viken, og bare Asker og 

Bærum har et høyere gjennomsnittlig 

lønnsnivå enn Folloregionen. Samtidig har 

Folloregionen en lav andel kunnskapsbedrifter 

og lav produktivitet. Dette kan forklares ved at 

store deler av regionens høyest utdannede 

arbeidsstyrke pendler inn til Oslo (Err, Erraia, 

Jakobsen, Johnsen, & Nerdrum, 2022). 

Det knytter seg også stor usikkerhet til 

framtidig behov for kontorarealer etter 

pandemien. Norske bedriftsledere forventer 

en permanent bruk av hjemmekontor/ 

fjernkontor etter pandemien på i underkant av 

30 %.  

Digitalisering reduserer betydningen av 

lønnskostnader, og ønsket om skreddersydde 

produkter favoriserer nærhet og 

høyteknologisk miljøer. Samtidig er troen på 

det globale markedssystemet svekket. Dette 

kan øke lokal/ nasjonal produksjon basert på 

høyteknologi, gjerne i form av småskala 

produksjon som kan integreres i bystrukturen 

(Ellefsen, 2022). Det kan ligge til rette for at 

boliger i større grad kombineres med arealer 

for arbeid og at næringslokaler i større grad 

må kunne brukes fleksibelt mellom kontor, 

produksjon og handel.  

Det å ha en god fleksibilitet i arealformål og 

lokaler i byene/ tettstedene våre er derfor 

viktig tiltak for å kunne håndtere denne 

usikkerheten og imøtekomme behovet for 

raske endringer i handels- og 

næringsutviklingen. 
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Nordre Follo har i samarbeid med Viken 

fylkeskommune, Ås og Frogn kommuner fått 

gjennomført en analyse av større 

næringsområder i kommunene. 

Arealkrevende logistikk og produksjon søker 

seg ut av befolkningstette områder og mot 

rimeligere arealer knyttet til effektive 

transportårer. Kommunen erfarer imidlertid 

en økende interesse for etablering av slik 

virksomhet nærmere Oslo enn tidligere, blant 

annet som følge av elektrifisering av 

transporten. Analysen viser at Nordre Follo 

kommune har noe ledig kapasitet i de større 

næringsområdene for lager og logistikk i 

Fugleåsen/ Regnbuen-området. 

Mastemyrområdet har også noe potensial for 

høyere utnyttelse, men er mindre egnet for 

lager og logistikk. 

Med økt netthandel og et ønske om levering 

rett til bostedsadresse vil det være viktig 

virksomheter innenfor frakt og logistikk 

tilpasser seg denne utviklingen. Det må 

tilrettelegges for punkter for at varer kan 

fraktes inn og omlastes på mindre og mer 

miljøvennlige transportmidler inntil urbane 

områder. 

Plangrep 
Kommunen legger til grunn ABC-prinsippet for 

næringslokalisering (se tekstboks).  

Nordre Follo ønsker å tiltrekke seg 

arbeidsplassintensive virksomheter, gjerne en 

større statlig institusjon som kan øke 

arbeidsplassdekningen, bidra til motstrøms 

pendling og optimalisere utnyttelsen av 

Follobanen og Østfoldbanen. Mulige områder 

for lokalisering for slik virksomhet er arealene 

vest for Ski stasjon. I Kolbotn er det knapphet 

på egnede arealer for en større virksomhet. 

Arealene ved Rosenholm stasjon har 

imidlertid et potensiale. Nordre Follo eier her 

et område på ca. 25 dekar som per i dag er 

leid ut til bussparkering. Utviklingen på 

Rosenholm må skje i tett samarbeid med Oslo 

kommune. Det er ikke lagt inn endringer av 

arealformål her i denne kommuneplanen, men 

oppstart av planarbeid må koordineres mot 

Oslo kommune som har startet et 

utredningsarbeid.  

Med en høyt utdannet arbeidsstyrke, er 

kompetansen til stede for at bedrifter 

innenfor IKT, teknisk tjenesteyting og andre 

produktive næringer kan etablere seg i Nordre 

Follo. Kommunen har flere områder med god 

kollektivtilgjengelighet der det kan ligge godt 

til rette for mer småskala kompetanse-

arbeidsplasser: Rosenholm, Kolbotn, 

Berghagan, Ski vest og Ski øst. 

 

 

ABC prinsippet  

A. Det skal tilrettelegges for arbeidsplassintensive virksomheter i Ski og Kolbotn sentrum. 
Detaljhandel skal lokaliseres i sentrumsområder. Virksomheter med mange ansatte og 
besøkende skal lokaliseres i områder med høy kollektivtilgjengelighet og med regulert 
parkeringstilgjengelighet. Kontorbedrifter, offentlig forvaltning og handel og service er 
arbeidsplassintensive virksomheter.  

B. Virksomheter med middels arealbehov og middels tetthet av ansatte eller antall 
besøkende/ kunder bør ligge integrert i bystrukturen. Håndverksbedrifter og 
kombinasjonen av kontor og lager er eksempler på det som også gjerne kalles 
virksomheter med allsidig virksomhetsgrad. Dette er områder som kan være egnet for 
reindustrialisering.  
 

C. Bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros, transport og industri skal lokaliseres 
på strategisk viktige arealer nær riksveinettet. 
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Ski sentrum 

I Ski tettsted er næringsområdene i hovedsak 

samlet langs Vestveien og i Ski næringspark i 

Ski Øst. I tillegg er det et stort antall 

kontorarbeidsplasser og arbeidsplasser 

knyttet til handel og tjenesteyting i Ski 

sentrum. Langs Vestveien er det lagt opp til 

ytterligere utvikling av kontorarbeidsplasser i 

størrelsesorden fra 50 til 100 000 m2 BRA. Ski 

sentrum har potensial for etablering av 

arbeidsplassintensive virksomheter som 

genererer innpendling (A-virksomheter). Ved 

regulering av arealene vest for Ski stasjon må 

det vurderes å avsette arealer til en større 

virksomhet.  

Ellingsrud næringsområde og Ski næringspark  

Kommuneplanen viderefører transformasjon 

av småindustriområder i Ski Øst til en blanding 

av bolig, allsidig næringsvirksomhet, service og 

tjenesteyting, i tråd med vedtak av 

kommunedelplan for Ski Øst. Det er ønskelig å 

legge til rette for en god funksjonsblanding av 

bolig og virksomheter i dette området (B-

virksomheter), men målet er å redusere 

næringstrafikken fra hovedveinettet i vest (E6 

og E18) gjennom sentrumsområdene. 

Næringsområder i Ski næringspark på ca. 200 

dekar er opprettholdt til næringsformål. 

Reguleringsplan for del av Drømtorp 

industriområde omfatter en større bygge-

varevirksomhet som videreføres som 

næringsareal.  

Berghagan  

Næringsområdet omfatter arealene nord for 
Langhus idrettspark. På grunn av 
strukturendringer i markedet er 
eiendommene på Berghagan splittet opp i 
mindre utleieenheter som gir rom for en stor 
variasjon i næringsbedrifter. Det er et 
potensial for fortetting innenfor området. Det 
er gang- og sykkelvei helt inn i dette området. 
Området bør videreutvikles som næringspark 
med en blanding av næring, tjenesteyting og 
kunnskapsbedrifter. Parkering bør i hovedsak 
etableres under eller i bebyggelse for å gi rom 
for grønne, bilfrie utemiljøer og møteplasser. 
Deler av dagens næringsarealer på Berghagan 
er avsatt til framtidig boligområde. Denne 
transformasjonen bør ikke skje før de sentrale 
delene rundt Vevelstad stasjon er utviklet. Ved 
en fremtidig transformasjon bør det gjøres en 
analyse av hvordan næringsvirksomhet kan 
integreres i framtidige boligområder.  

Regnbuen 

Området består av store lager- og 

logistikkbedrifter i grønne omgivelser med 

kort avstand til E6. Tomtene har noe potensial 

for høyere arealutnyttelse. Atkomsten fra 

Regnbueveien til Vevelstadveien er 

utfordrende og bør utbedres før en mulig økt 

utnyttelse. Også dette området har god 

forbindelse mot Vevelstad med gang- og 

sykkelvei, samt noe bussforbindelse i 

rushtiden. 
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Fugleåsen 

Området ligger mellom Vevelstadveien og 

Markagrensen, og er bebygd med lager- og 

logistikklokaler med kort avstand til E6. Det er 

etablert en midlertidig døgnhvileplass for 

tungtrafikk i området som legger beslag på ca. 

35 daa. Dispensasjon for arealbruken er gitt 

inntil det er etablert permanent døgnhvile-

plass annet sted. Det ble igangsatt en 

reguleringsprosess for en døgnhvileplass langs 

E6 ved Taraldrud i tidligere Ski kommune. 

Denne planprosessen ble stilt i bero i påvente 

av avklaringer fra sentrale myndigheter i 

forurensningssaken for opprydding av 

alunskiferdepoet, og kommunesammen-

slåingen mellom Oppegård og Ski kommune. 

Rosenholm  

Næringsområdet omfatter arealene rundt 

Rosenholm Campus, Li gård og Rosenholm 

stasjon. Området bør profileres mot 

innovasjon, nyskaping og kreativitet. Det 

legges til rette for at variert virksomhet innen 

kontorsektoren og med relatert aktivitet som 

undervisning, skal videreutvikles. Parkering 

skal i hovedsak etableres under eller i 

bebyggelsen. Atkomstene skal være fra 

Rosenholmveien og forbindelsen mot 

Rosenholm stasjon skal styrkes. 

Ved framtidig utvikling av arealene tett på 

Rosenholm stasjon ligger det til rette for 

etablering av arbeidsplassintensiv virksomhet. 

Mastemyr  

Området består av store kontor og 

næringsbygg i grønne omgivelser som ligger 

inntil E18 og Mastemyrveien fv. 152. Tomtene 

har potensial for en høyere arealutnyttelse. 

Området bør videreutvikles som næringspark 

med en blanding av næring, tjenesteyting og 

kunnskapsbedrifter. Innenfor dette området 

er det ikke ønskelig med arealkrevende 

virksomhet som logistikk, og handel. Videre 

næringsfortetting skal bygge opp under 

områdets landskapsmessige og estetiske 

kvaliteter. Parkering skal i hovedsak etableres 

under eller i bebyggelse for å gi rom for 

grønne, bilfrie utemiljøer og møteplasser.  

Fløysbonn  

Området nord for Taraldrudveien skal på 

lengre sikt transformeres til bolig. Området 

sør for Taraldrudveien ligger mellom E6 og 

Sofiemyr idrettspark og inneholder kontorer, 

produksjonsbedrifter og noe detaljhandel. Sør 

for området ligger hotell og spaanlegget «The 

Well».  

Som omtalt under utvikling av boligområder 

på Sofiemyr og Fløysbonn, må områdene 

vurderes under ett for å kunne definere en 

god og hensiktsmessig senterstruktur. Dagens 

lokalsenter og de bilbaserte handelstilbudene 

i området må vurderes samlet. Ved videre 

utvikling av et lokalsenter skal gode gang- og 

sykkelforbindelser vektlegges. Fremtidig 

næringstilbud må tilpasses beboernes 

hverdagsbehov. 

 Plasskrevende varehandel skal begrenses til 

det som er nødvendig for å dekke det lokale 

behovet i kommunen. Trafikkavviklingen i 

området skal rettes mot Taraldrudveien, og 

bort fra Kongeveien for å unngå 

miljøbelastning i nærliggende boligområder.  
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Offentlige funksjoner 

Barnehager 

Kommuneplanens arealstrategier og 

prioriterte utbyggingsområder gir føringer for 

hvor utvidelser og nybygg av barnehager bør 

skje.  

Føringer for barnehageanleggene 

Nærbarnehageprinsippet legges til grunn for 

lokalisering av barnehager. Det innebærer at 

nye barnehager plasseres som en naturlig del 

av nærmiljøet i nye boligområder, og barn i 

nærmiljøet får plass der. Felles planlegging 

med samlokalisering og sambruk med andre 

bygg og tjenester kan gi gevinster som bør 

belyses når kommunen etablerer nye 

barnehager. 

Barnehager kan ligge sammen med skoler, i 

boligkompleks/ boligblokk, eldresenter, 

omsorgsbygg/ helsesenter, kontorbygg mv. 

Med økt tetthet i sentrale områder bør både 

bygg og uteområder benyttes som 

møteplasser utenfor barnehagens 

åpningstider. 

Ved nybygg og utvidelser av barnehager vil 

kommunen som utgangspunkt planlegge for 

barnehager med seks avdelinger. Størrelse på 

uteområder må sees i sammenheng med 

lokalisering av barnehagen. For barnehager 

med små utearealer må kvaliteten på området 

være høy og offentlig tilgjengelige arealer i 

barnehagens umiddelbare nærmiljø sikres. 

Behov for økt barnehagekapasitet i 

kommuneplanperioden 

Kommunens langsiktige investeringsplan for 

perioden fram til 2042 viser at det er behov 

for økt barnehagekapasitet i planperioden. 

Behovene for økt barnehagekapasitet vil bli 

dekket ved utvidelse av kapasitet og bygging 

av barnehager i tilknytning til nye 

utbyggingsområder og det er ikke satt av nye 

områder til dette formålet i kommuneplanen. 

 

Skoler 
Kommuneplanens arealstrategier og 

prioriterte utbyggingsområder gir føringer for 

hvor utvidelser og nybygg av skoler bør skje. 

Utenfor de prioriterte utbyggingsområdene 

videreføres en vedlikeholdsvekst som støtter 

opp om eksisterende infrastruktur.  

Føringer for skoleanleggene 

Skoleanleggenes utforming, både bygg og 

uteområder, gir viktige rammer for 

opplæringen. Kvalitet på skolenes uteområder 

gir positiv effekt på elevenes trivsel, og 

skolens uteområder blir en attraktiv 

møteplass også på fritiden. Skoleanleggene 

skal være en del av kommunens infrastruktur 

for kultur og idrett, bidra til å styrke 

lokalmiljøet og utformes på en slik måte at det 

enkelt kan benyttes til virksomhet utover 

skolens kjernevirksomhet. 

Ved utvidelse av eksisterende skoler eller 

etablering av nye skoler skal det sikres at 

skolen har store nok uteområder med god nok 

kvalitet til å fremme variert fysisk aktivitet, 

sosialt samvær og ivareta skolens funksjon 

som nærmiljøanlegg. 

For eksisterende skoler med små arealer må 

tilleggsarealer sikres i skolens nærområde i en 

radius opp til 200 meter fra skolebygningen. 

Offentlig tilgjengelige arealer i skolens 

nærmiljø må sikres. 

Behov for økt skolekapasitet i 

kommuneplanperioden  

Kommunens langsiktige investeringsplan for 

perioden fram til 2042 peker på utfordringer 

knyttet til Ski ungdomsskolekrets samt 

områdene Flåtestad, Fløysbonn og 

Hellerasten. I Ski er utfordringene knyttet til 

høy forventet vekst og knapphet på areal, 

mens utfordringen for Flåtestad-, Fløysbonn- 

og Hellerastenområdet er knyttet til dårlige 

skolebygg og ønske om å endre skolestruktur 

fra tre til to ungdomsskoler. 
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Det er ikke satt av nye arealer til skolebygg i 

kommuneplanen. Behovet for økt kapasitet vil 

i stor grad kunne dekkes innenfor allerede 

avsatte arealer. Unntaket er Ski tettsted, der 

det på sikt må avsettes areal til ny 

ungdomsskole som i investeringsplanen er lagt 

inn i 2035 og ny barneskole som er lagt inn i 

2037. Avklaring av arealbehov og lokalisering 

må skje i sammenheng med utvikling av 

områder øst for sentrum som er prioritert for 

realisering etter 2030 og planlegging etter 

2025.  

Sykehjem og omsorgsboliger 

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så 

lenge som mulig. Ny teknologi, boliger med 

universell utforming og gode hjemmetjenester 

gjør at flere kan bo hjemme lengre. Utbygging 

som gir gode boliger og aldersvennlige 

lokalsamfunn, reduserer behovet for bygging i 

kommunal regi. 

Føringer for omsorgsbygg  

Lokaliseringsprinsippene for denne type 

boliger er: 

• sentralt plassert med kort avstand til 

handel, service, tjenester, kultur, 

møteplasser etc. 

• mangfold av lokaliseringer av 

omsorgsbygg som ivaretar individuelle 

ønsker og behov 

• nær kollektivtransport 

• samlokalisering/ sambruk med andre 

funksjoner 

• bygg og uteareal som kvalitetselement i 

bybildet og nærmiljøet  

Behov for heldøgns omsorgsplasser i 

kommuneplanperioden 

I 2021 hadde Nordre Follo 507 

omsorgsboliger/ sykehjemsplasser i bruk. 

Behovsanalyse Helse og omsorg fra 2021 viser 

at det vil være behov for ca. 300 nye plasser 

med heldøgns omsorg for eldre i kommende 

20-årsperiode. Dette forutsetter en betydelig 

omstilling av tjenestetilbudet. Ved en 

videreføring av dagens tjenestetilbud ville 

behovet vært på hele 500 nye plasser i 

perioden. Det er stor usikkerhet rundt 

hvordan behovet vil utvikle seg i slutten av 20-

årsperioden, men i løpet av 
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kommuneplanperioden (12 år) er det vurdert 

at det er behov for om lag 200 nye plasser 

med heldøgns omsorg til denne gruppen. Det 

er ikke muligheter for å opprette disse 

plassene i kommunens nåværende 

bygningsmasse. 

Behovet for nye heldøgns omsorgsplasser i 

planperioden vil bli dekt ved bygging av nye 

boenheter på tomta til tidligere Follo Barne- 

og ungdomsskole på Hebekk. 

I tillegg er det planlagt etablering av nye 

omsorgsplasser i tilknytning til eksisterende 

Greverud sykehjem og omsorgsboliger. I  

I tilknytning til Solborg sykehjem i Ski eier 
kommunen et areal som er avsatt til offentlig 
formål og tenkt brukt til omsorgsboliger for 
demente. Ved Kråkstadtunet er det også 
mulighet for utvidelse.  
 
Ut over dette må behovet for omsorgsplasser 

vurderes når kommunen legger ut områder 

for salg, slik at man sikrer tilstrekkelig 

kapasitet i kommuneplanperioden. 

Kommunen eier områder blant annet på 

Sofiemyr og Hellerasten, som bør vurderes for 

framtidig lokalisering av omsorgsplasser. 

Boliger for personer med nedsatt 
funksjonsevne  

Personer med nedsatt funksjonsevne er en 

sammensatt gruppe med ulike utfordringer og 

behov.  

På landsbasis er det rundt 15 prosent av de 

som har nedsatt funksjonsevne som eier sin 

egen bolig. De fleste bor enten hjemme hos 

foreldre eller i leid kommunal bolig. 

Kommunen vil løpende vurdere bruk av 

forkjøpsrett for å dekke behovet for boliger 

for personer med nedsatt funksjonsevne, 

mens det innen psykisk helse og rus er behov 

for arealer.  

Boliger innenfor psykisk helse og rus 

I 2021 hadde Nordre Follo kommune 92 

boenheter innenfor psykisk helse og rus. Dette 

er samlokaliserte boliger eller enkeltboliger i 

borettslag og sameier. Tallet inkluderer også 

boliger for de som har kombinasjon av rus- og 

psykiske problemer og som trenger tjenester i 

boligen (forsterket boenhet). 

Det forventes at behovet i kommuneplan-

perioden i stor grad dekkes i kommunalt eide 

formålsbygg og utleieboliger. Det er imidlertid 

behov for arealer til forsterkede boenheter for 

mennesker med kombinasjon av rus- og 

psykiske problemer. Behovet kan dekkes ved 

bruk av kommunal eiendom sentralt på 

Siggerud. Det er også satt av et areal i 

området sør for Oppegård stasjon. Tomtens 

egnethet må vurderes nærmere.  

Ordinære kommunale utleieboliger 

Det er et nasjonalt mål i boligpolitikken at 

flere skal eie sin egen bolig, men at leie skal 

være et trygt alternativ. Nordre Follo 

kommune skal tilby leieboliger til 

vanskeligstilte på boligmarkedet. 

Føringer for lokalisering 

I utkast til boligstrategi for Nordre Follo heter 

det at kommunale utleieboliger skal ligge i 

ulike boområder og borettslag med nærhet til 

kollektivtransport og hverdagsfunksjoner. 

Behov for kommunale utleieboliger i 

kommuneplanperioden  

I 2021 hadde Nordre Follo kommune 529 

ordinære kommunale utleieboliger. Behovet i 

kommuneplanperioden er anslått til ca 90 

boenheter.  

Kjøp av kommunale boliger gjøres som oftest i 

det ordinære boligmarkedet, eller ved bruk av 

tilvisningsavtaler og forkjøpsrett ved bygging 

av nye boliger.  

Kommunale tomter som virkemiddel for å nå 

boligpolitiske mål 

Nordre Follo kommune eier tomter som er 

regulert eller skal reguleres til boligformål. I 

disse områdene kan kommunen velge å legge 

til rette for boliger til førstegangsetablerere, 
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omsorgsboliger, eller boliger med 

fellesskapsløsninger. Slik kan kommunen 

realisere ulike boligpolitiske mål. Dette vil 

trolig føre til at kommunen oppnår en noe 

lavere markedspris ved salg til utbygger, men 

totalt sett kan dette likevel løse behovet for 

boliger til ulike målgrupper på en økonomisk 

gunstig måte. 

Generelt må kommunes behov for formåls-

bygg og identifiserte boligbehov alltid 

vurderes ved salg av kommunal eiendom. Det 

er viktig at vi til enhver tid har god oversikt 

over behovet. 

Idrettsformål 

 Nordre Follo kommune har tre større 

idrettsparker, på Sofiemyr, Langhus og Ski, 

samt idrettsanlegg på Østre Greverud.  

Kommunen skal prioritere svømmeanlegg, 

vurdere flerbrukshaller ved bygging av nye 

skoler og utvikle nærmiljøanlegg.  

I kommunens langsiktige investeringsplan er 

det lagt inn nye svømmeanlegg på Langhus, i 

Ski og i Kolbotnområdet. Fram mot neste 

rullering av kommuneplanens arealdel må 

lokalisering og tomtebehov for nye 

svømmehaller avklares. 

Grav- og urnelunder 

Nordre Follo kommune har i dag gravplasser i 

Ski, på Kolbotn, Siggerud og Kråkstad. 

Kirkevergen har igangsatt arbeid en ny 

gravplassmelding for kommunen. Denne er 

ikke klar som grunnlag for denne arealdelen.  

Nåværende arealer til kiste- og urnegraver er 

vurdert å være tilstrekkelig i en 20 årsperiode. 

Det ble ved forrige rullering av kommune-

planen vurdert lokalisering av en kiste- og 

urnegravplass i Langhusområdet, men denne 

ble tatt ut på grunn av dårlige grunnforhold. 

Ny gravplassmelding vil bli lagt til grunn for en 

vurdering av arealbehov ved neste rullering av 

kommuneplanens arealdel. Det kan være 

aktuelt å vurdere områder i midtre del av 

kommunen som lokalitet for urnelund/ 

minnelund. 
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Vedlegg 1: Senterstruktur – mulige funksjoner på ulike nivåer 

 


