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Arealutvikling i Nordre Follo kommune
Kommunens arealstrategi tar utgangspunkt i Osloregionens hovedutfordringer knyttet til befolkningsvekst,
transport og klimaendringer. For å møte felles utfordringer i Oslo og Akershus, er det for første gang utarbeidet en konkret og forpliktende plan som skal bidra
til samordnet areal- og transportplanlegging. Regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i 2015. Planen utgjør en felles strategisk plattform
og har blitt til gjennom en bred politisk og faglig prosess. Planens hovedmål er:
• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og
bærekraftig region i Europa.
• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert
på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av
overordnet grønnstruktur.
• Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte
den flerkjernede regionen sammen, til resten av
landet og til utlandet. Transportsystemet skal være
effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle
og med lavest mulig behov for biltransport.

Arealene i Osloregionen er under press og nasjonal
jordvernstrategi stiller strenge krav til bevaring av dyrket- og dyrkbar jord. De viktigste tiltakene for å bevare
matproduserende areal er god kommunal planlegging.
Nordre Follo kommune har en nullvisjon for tap av
matjord.
Kommuneplanens arealdel gir føringer for arealutviklingen i Nordre Follo og skal være styrende for
behandling av plan- og byggesaker. Arealdelen skal
bidra til forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere,
og gjøre kommunen til en forutsigbar aktør i samfunnsutviklingen. Arealdelen legger også premisser for
lokalisering av tjenestebygg og bygging av sosial- og
teknisk infrastruktur. Arealstrategiene fra samfunnsdelen konkretiseres i kommuneplanens arealdel, gjennom planbestemmelser og plankart. Arealdelen skal
videre bidra til å bygge opp om samfunnsdelens fire
satsingsområder:
• Sammen for en ny kommune
• Trygg oppvekst
• Aktiv hele livet
• Byvekst med grønne kvaliteter
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Mobilitet

SLIK VIL VI HA DET
• Nordre Follo baserer all ny utbygging på variert
arealbruk og samordnet areal- og transportplanlegging.

For å nå nasjonale og regionale mål om å redusere
klimagassutslippene skal all forventet vekst i persontransport tas med kollektiv, gange og sykkel.

• Nordre Follo har effektive og gode kollektivknutepunkter.

Dette er også viktig for at næringstransporten, som vil
øke med befolkningsveksten, får tilstrekkelig plass i et
begrenset veinett.

• Veksten i persontransport tas med kollektiv,
sykkel og gange.
• I Nordre Follo bygger vi sykkelkultur fra barneskolealder.

Nordre Follos arealstrategier legger opp til at det skal
bygges boliger, arbeidsplasser og sosial infrastruktur
i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunktene.
Innenfor de prioriterte utbyggingsområdene skal det
være enkelt å nå alle daglige funksjoner med sykkel og
gange.

• Det er trygt og lett for alle å ferdes i Nordre
Follo.
• Kommunens kjøretøy og verktøy skal primært
være elektrisk drevet, alternativt klimanøytrale
(nullutslipp).

Nordre Follo kommune er trafikalt integrert med Oslo
ved at E18, E6 og Østfoldbanen går gjennom kommunen. Med den nye Follobanen vil togene gå gjennom
Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski. Etter omleggingen
skal Østfoldbanen trafikkeres av lokaltog og godstog
mellom Ski og Oslo. Det legges opp til en 10-minutters frekvens på Østfoldbanen, noe som vil føre til at
jernbanen vil få mer preg av en lokal kollektivlinje. For
å utnytte økt frekvens på toget må det legges til rette
for et bedre matebusstilbud og sykkeltilbud inn mot
stasjonene. Økt godstrafikk på Østfoldbanen er ikke
forenelig med målet om fortetting og byutvikling nær
jernbanestasjoner. Det skal arbeides med å finne ny
trasé for godstranport.

DETTE FÅR VI TIL VED Å

Sykkel og gange

• øke vedlikeholdet på gang- sykkelveier, særlig
vinterstid.

• legge til rette for at boliger, arbeidsplasser, kultur- og fritidstilbud lokaliseres nær kollektivtilbud og med gangavstand mellom funksjoner.
• øke kapasitet og framkommelighet for buss
knyttet opp mot kollektivknutepunktene.
• utvikle god overgang mellom ulike transportmidler.
• etablere bedre tverrgående forbindelser inn
mot kollektivknutepunkt.
• prioritere gange og sykkel i veinettet med fokus
på fysisk atskilte løsninger fra bilister.

Kommunen skal bidra til at miljøvennlige transportvalg
er naturlige og enkle valg. Miljøvennlige transportvalg
er ikke bare bra for miljøet, men bidrar også til økt
fysisk aktivitet, bedre folkehelse og engasjement for
lokalmiljøet.

• gjennomføre trafikksikkerhetstiltak særlig i boligområder og langs skole- og barnehageveien.
• legge til rette for de yngste innbyggernes bruk
av sykkel i lek og fritid.
• etablere gode sykkelparkeringsplasser og sykkelhotell.

Mange av kommunens innbyggere pendler kollektivt,
men bruker bilen til andre daglige gjøremål. Gang- og
sykkelinfrastruktur, kollektivknutepunkt og «10-minuttersbyen» skal prioriteres slik at også fritidsreisene
kan foregå til fots, på sykkel eller ved bruk av kollektivtransport.

• begrense parkering og gjøre gange, sykkel og
kollektiv til det enkleste valget.
• legge til rette for nye teknologier og løsninger i
transportsektoren.

Sykkelkultur må stå i fokus og læres fra vi er barn.
Trygge gang- og sykkelveier til både skoler og barnehager er vesentlig for å skape gode voksensyklister.

• sikre universell utforming av våre fysiske omgivelser slik at flest mulig kan være aktive på
kommunens veier både i anleggsperioder og
når veiene er ferdigstilt.

Kommunen har et stort potensiale for økt sykkelbruk.
Sykkelveier skal være sammenhengende, med få systemskifter og gi den korteste avstand mellom viktige
funksjoner i hverdagen som for eksempel hjem, arbeid,
butikker og offentlige tjenestetilbud som skole og
barnehage. Gode krysninger av barrierer som jernbane
og hovedveier vil bidra til å gjøre sykkelen til et mer
effektivt fremkomstmiddel enn bilen. I sentrumskjer-

• samarbeid med næringslivet og andre aktører
om etablering av flere el-bysykkelstasjoner.
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• ha fokus på kriminalitetsforebygging i fysisk
planlegging.

ner etableres fortrinnsvis sykkelgater, som fremmer
komfort for syklister mens bilen er gjest og må kjøre
hensynsfullt. På strekninger med mye biltrafikk skal
sykkelveier være fysisk adskilt fra bilveien. Snarveier,
sykkelparkering ved viktige funksjoner og god drift av
sykkelveiene, spesielt om vinteren, må prioriteres.
Kommunen skal legge til rette for flere el-bysykkelstasjoner og parkeringsmuligheter for transportsykler ved
sentrale knutepunkter.
Gode gangsystemer skal sammen med sykkelnettverket være førende for utforming av våre byer og
tettsteder. Alle har ikke mulighet til å kjøre bil, har ikke
annledning til eller ønsker ikke å eie bil. For denne
gruppen er gode og trygge gang-, sykkel- og snarveier
avgjørende for å mestre egen hverdag.
Krysningspunkt med store infrastrukturårer som jernbane, fylkesveier og større kommunale veier må utformes på syklisters og fotgjengernes premisser.
Gang- og sykkelforbindelser som ligger attraktivt plassert oppleves som kortere enn andre transportformer.

Kollektivknutepunkt og kollektivtransport
Videre utvikling langs Østfoldbanen er viktig for å øke
kollektivandelen. Reisevaneundersøkelser viser at det
reises mer kollektivt til og fra Oslo enn internt i kommunen. Kollektivtilbudet til områdene som ligger noe
lenger unna stasjonene dekkes primært av buss. Det er
behov for å etablere bedre tverrforbindelser for buss
mellom kommunesenteret og lokalsentrene, og matebusser inn til jernbanestasjonene.
Det er viktig å utvikle et attraktivt reisenettverk med
mange forbindelser og enkle overganger mellom
kollektivreiser. Økt kapasitet er avgjørende for å gi et
godt nok tilbud til alle trafikantene. Standarden på
stoppestedene må heves og disse må ha gode syk-

kelparkeringsmuligheter. Bygging og vedlikehold av
gang- og sykkelveier inn mot kollektivknutepunkt skal
prioriteres.

Vei
Veksten i næringstransporten og lokal varedistribusjon
er ventet å bli høyere på grunn av befolkningsveksten.
Det skal bygges opp under høyfrekvente kollektivlinjer
og nye investeringer i veinettet må rettes inn mot styrking av kollektivtilbudet og tilrettelegging for gående
og syklende.
Næringslivets transporter lokalt må søkes minimalisert
gjennom riktig lokalisering av ulike næringsaktiviteter,
og hovedtyngden av boligveksten og ikke-støyende
arbeidsplasser må komme nær høyfrekvente kollektivtilbud.

Parkering
En biltur starter og avslutter på en parkeringsplass. Å
begrense areal til parkering vil gi mer areal til by- og
tettstedsliv.
Parkeringsbestemmelser sammen med parkeringsavgifter er et viktig virkemiddel for å nå nullvekstmålet i
personbiltransporten. Krav til antall parkeringsplasser
skal sees i sammenheng med alternativer til bilbruk,
dvs. kollektivtilbud, nærhet til stasjonene, og forhold
for gående og syklende.
Parkering må ikke flyttes fra private eiendommer til
veinettet. Kommuneplanens bestemmelser må følges
opp med andre virkemidler som ikke kan styres i arealplaner, slik som soneparkeringsforbud i boligområdene og redusert mulighet for parkering langs kommunale veier.
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Klima, energi og miljø
I Nordre Follo er transport den største kilden til støy
og klimagassutslipp. Andre kilder til direkte klimagassutslipp er stasjonær forbrenning (fossil olje og gass),
avfall og avløp og landbruk.
Fortetting rundt kollektivknutepunkt, riktig lokalisering
av hverdagsfunksjoner, god infrastruktur og relativt
korte avstander gir kommunen et godt potensial for å
redusere utslippene fra persontransport.
Imidlertid kan fortetting også bidra til en lokal økning av støy og luftforurensning. Nasjonale mål om
å redusere støyplager skal videreføres i kommunen.
For å redusere støyplager må planlegging ivareta god
bokvalitet ved fortetting og støykildene må begrenses.
Energiforbruket i Nordre Follo domineres i hovedsak
av elektrisitet, bensin og diesel. Hovedbruken av energi går til transport- og oppvarming av boliger. Begge
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sektorene gjennomgår endringer mot mer bærekraftige energikilder. Kommunens påvirkningsmuligheter
ligger hovedsakelig i drift og utvikling av egne bygg,
men vi kan også informere og bidra til økt kompetanse
om muligheter for å redusere energiforbruket og valg
av energikilder hos private aktører.
Vi vil trolig få mer intens nedbør, hyppigere flommer,
våtere somre og mildere vintre, uavhengig av reduksjon av klimagassutslipp. Kommunen må derfor,
gjennom helhetlig arealforvaltning, sikre at fremtidens
samfunn tilpasses et nytt klima, hvor bekker åpnes,
flomveier sikres og utbygging skjer i områder som
ikke er utsatt for flom. Klimaendringene kan også få
andre, indirekte konsekvenser, for eksempel for global
og nasjonal matproduksjon og for utbredelse av sykdomsfremkallende organismer, som på lengre sikt kan
påvirke folkehelsen.
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SLIK VIL VI HA DET
• Nordre Follo har redusert det direkte klimagassutslippet med 55% innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 1991-nivå.
• Nordre Follo er en klimanøytral kommune.
• Nordre Follo bruker sirkulær økonomi i sin
drift og utbygging.
• Nordre Follo har god luft- og jordkvalitet og
verner nedbørsfeltet til drikkevannskilden.
• Nordre Follo er foregangskommune når det
gjelder å følge opp alle typer forurensning.
• Nordre Follo involverer innbyggere, næringsliv og frivillighet i å ta et felles miljøansvar.
• Nordre Follo forebygger skade og forurensning som følge av fremtidige klimaendring.
• Støyplager skal reduseres.

DETTE FÅR VI TIL VED Å
• legge til rette for økt bruk av lokal fornybar
energi.
• ha fossilfrie byggeplasser.
• bidra til å redusere støy og forbedre luftkvalitet.
• redusere bruken av salt og benytte tilsvarende miljøvennlige alternativ, som gir trafikken
samme sikkerhet.
• fase ut bruken av granulat på kunstgressbaner.
• sikre miljøoppfølging i utbyggingsfaser.
• være et forbilde når det gjelder miljøvennlige løsninger i egen virksomhet og inspirere
innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv.
• være pådriver for bruk av nye teknologier og
gjennomføring av pilotprosjekter innen bærekraftig og miljøvennlig drift og forvaltning.

Det er en økt bevissthet om avrenning av vann fra
veier og andre tette flater og utfordringer knyttet til
mikroplast. Vann fra veiarealer inneholder bl.a. tungmetaller, oljeforbindelser og giftstoffer fra sprøytemidler som ofte ledes direkte til nærmeste vassdrag.
Mikroplast forurenser havene og tas opp av dyreplankton og småfisk, som enten dør av dette, eller blir spist
av større dyr. Dagens renseteknologi er ikke tilpasset
disse partiklene. Vinterstid benyttes salt på veier i store
deler av Norge, også i Nordre Follo. Dette er skadelig
for dyr og planter.

• kommunens kjøretøy og verktøy skal primært være elektrisk drevet, alternativt klimanøytrale (nullutslipp).
• samarbeide med næringslivet og frivilligheten.

I tillegg fører klimaendringene til økte tilførsler av
organisk materiale og næringsstoffer til vassdragene.
Sammen med fortetting og befolkningsvekst, setter
dette vassdragene under sterkere press. Det er viktig
å stille krav til utbyggingsprosjekter som sikrer at miljøpåvirkningen blir så liten som mulig.
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Blågrønne strukturer og natur
Nordre Follo har en rik og variert natur med mange
områder som er av stor betydning både for befolkningen og naturmangfoldet. Planter og dyr er avhengige
av varierte og sammenhengende naturområder, der
skog, kystlinje, vassdrag, friluftsområder og parker er
sentrale elementer.
De blågrønne områdene inneholder mange ulike
verdier knyttet til landskap, naturmangfold, friluftsliv,
folkehelse (fysisk og mentalt), overvannshåndtering og
kultur. Naturmangfoldet utgjør til sammen de økosystemene som er vårt livsgrunnlag og som vi og fremtidige generasjoner er avhengige av at fungerer godt.
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 har ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi
gjør i dag. Arealbruk 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. Kartleggingen som er foretatt av det biologiske mangfoldet i kommunen skal legges til grunn i
forvaltningen av økosystemene.
Skal det internasjonale målet om å stanse tapet av naturmangfold nås, må Norge bli arealnøytralt. Det betyr
at man må gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur. Det er viktig å
sikre helhetlig planlegging, der virkninger for naturmangfoldet ses i sammenheng med større områder og
summen av flere tiltak. Fremtidig vekst skal i hovedsak
skje innenfor prioriterte utbyggingsområder.
Vassdragene er viktige som drikkevannskilde, for biologisk mangfold og for trivsel. Vannforvaltningsplaner
for Glommaregionen, PURA og Morsa skal legges til
grunn for forvaltning i nedbørsfeltet. For å forebygge
skade og forurensning som følge av fortetting, befolkningsvekst og klimaendringer, må det tilrettelegges
for lokal overvannshåndtering og sikres tilstrekkelige
flomveier.
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.
De naturlige bekkedragene skal synliggjøres, spesielt
i tettstedsnære områder. Alle bekkedrag skal holdes
åpne, og det skal ikke gjøres inngrep i området nær-
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mest bekken (kantsonen). Det er også viktig å ta vare
på vegetasjonsbeltene langs vassdragene. Vegetasjonen forebygger erosjon, har renseeffekt på overvann
i nedbørsfeltet og er viktig for artsmangfoldet i området.
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SLIK VIL VI HA DET
• Nordre Follo har sammenhengende og robuste
blågrønne strukturer og et tilgjengelig nærmiljøfriluftsliv.
• Nordre Follo bidrar til å nå det nasjonale målet
om stans av tap av naturmangfold
• Nordre Follo har god miljøtilstand, tilnærmet
naturtilstand, i vassdrag, grunnvann og kystvann.
• Nordre Follo har en tilgjengelig og attraktiv
strandsone langs Bunnefjorden.

DETTE FÅR VI TIL VED Å
• være en arealnøytral kommune utenfor dagens
bebygde områder, det vil si gjenbruke og fortette
områder som allerede er utbygd fremfor å bygge
ned naturen.
• sikre en ubrutt, tydelig og økologisk funksjonell
forbindelse mellom de større natur- og kulturlandskapsområdene og den blågrønne strukturen
i byene og tettstedene.
• verne om markagrensen.
• sikre at parker, 100-meterskoger og andre grøntarealer fremmer livskvalitet for innbyggerne og
fungerer som habitat og funksjonsområder for
planter og dyr.
• utarbeide kart for blågrønne strukturer.
• fremme bærekraftig bruk av økosystemer (skog,
matjord, hav).
• restaurere strategisk viktige økosystemer, naturtyper og økologiske funksjonsområder.
• registrere og bekjempe svartelistede arter.
• forvalte kommuneskogen med friluftsliv og vern
som bærende grunnlag.
• videreføre og forbedre tiltaksrettet overvåking av
vannkvalitet i vann og vassdrag.
• rehabilitere og oppgradere vann- og avløpsnettet.
• gjenåpne bekker.
• legge til rette for lokal og bærekraftig overvannshåndtering og tilstrekkelige flomveier.
• foreta strategiske eiendomskjøp for å sikre tilgang til sjø og vassdrag for allmennheten.
• regulere og opparbeide sammenhengende kyststi.
• opparbeide turveier med tilgjengelighet for alle
brukergrupper.

Oslofjorden er et av landets mest benyttede friluftsområder. Det er viktig å sikre allmennheten god tilgang til strandsonen langs Bunnefjorden.

• sikre våtmarksområder mot kanalisering og myrer mot drenering slik at de kan bevares som
karbonlagre.
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Kulturminner og kulturmiljø
Nordre Follo har 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 spesiell historie. Godt bevarte kulturminner er rike 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 har et høyt utbyggingspress og en spesiell
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. Samtidig skal samfunnet
fortsette å vokse, og innenfor prioriterte vekstområder
vil fortetting i utgangspunktet prioriteres. Der fortetting
kommer i konflikt med kulturminner skal kulturminneverdiene beskrives, og avklare om disse verdiene bidrar
til kvalitet og identitet for området. Kulturminner skal så
godt som mulig integreres i nye prosjekter eller bevares
på andre måter. Utenfor prioriterte vekstområder skal
kulturminneloven håndheves strengt og vern skal gå foran vekst.
Hensynssoner og planbestemmelser brukes for å avklare
nærmere hvilke bygninger, kulturmiljøer og landskap
som skal bevares. Det skal vies spesiell oppmerksomhet
til utvalgte kulturlandskap med nasjonal verdi, Ski-raet
(Ski-trinnet) og randsonen rundt tettstedene. Arbeidet
med å registrere og samle informasjon om nyere tids
kulturminner videreføres.

NORDRE FOLLO MOT 2040
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SLIK VIL VI HA DET
• Tettstedene i Nordre Follo har særpreg og
kvalitet, med bevaringsverdig bebyggelse
som styrker kvalitetene.
• Kulturminner som viser Nordre Follos historie og særpreg er bevart.
• Økt kulturforståelse, styrket identitet og følelse av tilhørighet.
• Nordre Follo tar i bruk kulturarven som
grunnlag for bærekraftig verdiskaping og
utvikling av lokalsamfunn og næringsliv.

DETTE FÅR VI TIL VED Å
• ha en aktiv og forutsigbar vernepolitikk med
særlig fokus på kulturminner i fortettingsområder.
• utvikle oppdaterte og brukervennlige kulturminneregistre og kart.
• gi innbyggerne et bevisst forhold til lokal
kulturarv, og gjøre vår lokalhistorie lett tilgjengelig.
• legge vekt på lokalhistorie i opplæring av
barn og unge.

Næringsutvikling
SLIK VIL VI HA DET
• Nordre Follo har attraktive bysentra som
tiltrekker seg arbeidsplassintensive næringer.

Nordre Follo inngår i Stor-Oslo som arbeidsmarkedsregion. Regionen knyttes stadig tettere sammen, og
det blir viktig for alle at regionen framstår som attraktiv for verdiskapende virksomheter som gir grunnlag
for både inntekt og sysselsetting.

• Bilbasert næring lokaliseres på arealer nær
riksveinettet.
• Det etableres minimum en regional eller
nasjonal institusjon i kommunen i planperioden.

Næringsstrukturen i Osloregionen er i endring. Arealkrevende logistikk og produksjon søker seg ut av
befolkningstette områder og mot rimeligere arealer
knyttet til effektive transportårer. Kunnskapsbaserte
næringer etablerer seg i klynger sentralt og urbant,
nær kollektivknutepunkt. Det er en tendens til at bare
de aller mest sentrale områdene vinner i konkurransen
om disse arbeidsplassene.

DETTE FÅR VI TIL VED Å
• avsette arealer til arbeidsplassintensive næringer nær kollektivknutepunkt.
• skape riktig balanse mellom bolig, næring,
kultur og tjenesteyting.

De fleste arbeidsplassene i Nordre Follo er knyttet til
husholdningsrettede tjenester (varehandel, servering,
kommunale tjenester). Slike tjenester øker med økende befolkning og inntektsnivå. Disse tjenestene etablerer seg der folk bor.

• konsentrere nye boliger, kontorarbeidsplasser og publikumsrettet service i gang- og
sykkelavstand rundt jernbanestasjonene.
• samarbeide med andre kommuner i regionen for å sikre «rett virksomhet på rett
plass».

Attraktive bo- og tettsteder er en viktig forutsetning
for å lykkes med næringsutvikling. En god balanse
mellom bolig, næring, kultur og tjenesteyting vil bidra
til liv i bysentrum gjennom døgnet. Attraktive steder
tiltrekker seg aktivitet. Kollektivnære arbeidsplasser
øker muligheten for at flest arbeidstakere kan velge
grønne transportløsninger til og fra arbeid.

• etablere samarbeid med NMBU/Campus Ås
og andre universitets- og høyskolemiljøer.
• jobbe strategisk mot regionale og statlige
aktører for å synliggjøre fordelene ved å
etablere seg i Nordre Follo.
• logistikk- og arealkrevende næring søkes
etablert på bedre egnede steder i regionen.

Kommunen vil legge til grunn ABC-prinsippet for næringslokalisering. Dette innebærer:
A. Det skal tilrettelegges for arbeidsplassintensive virksomheter i Ski og Kolbotn sentrum. Detaljhandel
skal lokaliseres i sentrumsområder.
B. Virksomheter med mange ansatte og besøkende
skal lokaliseres i områder med høy kollektivtilgjen-

gelighet og med regulert parkeringstilgjengelighet.
C. Bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros,
transport og industri skal lokaliseres på strategisk
viktige arealer nær riksveinettet.
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SLIK VIL VI HA DET
• Nordre Follo skal tilstrebe en 0-vision for
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark.
• Nordre Follo tar vare på verdifulle kulturlandskap og kulturmiljø.
• Utenfor byggesonen er kommunen arealnøytral.
• Nordre Follo bruker skog- og landbruk bevisst som omsorgs-lærings- og opplevelsesarenaer.
• Nordre Follo legger til rette for urbant landbruk.

Landbruksområder

DETTE FÅR VI TIL VED Å
• sikre arealer til rekreasjonsformål, idrett og
nærfriluftsliv.

Nordre Follo har verdifull dyrka jord og gunstig klima
for mat- og trevirkeproduksjon. Mye av kulturlandskapet i Nordre Follo er klassifisert som spesielt verdifullt.
Vern av dyrka og dyrkbar jord utenfor de prioriterte
utbyggingsområdene er viktig for regionens matsikkerhet og fremtidige generasjoners mulighet for trygg
lokal matproduksjon.

• unngå nedbygging av dyrket og dyrkbar jord.
• stille krav om flytting av jord dersom omdisponering ikke kan unngås.
• lokalisere landbruksbygg til ikke dyrkbar
grunn.
• legge til rette for et aktivt landbruk der hensynet til jordvern, miljø og kulturminner vektlegges.

Jord- og skogbruksområdene skal vernes mot utbygging og forbeholdes produksjon av mat og trevirke. Et
variert kulturlandskap med kantsoner og vannsystemer
vil sikre et rikt naturmangfold. Grønne korridorer og
vassdrag skal ikke fragmenteres som følge av utbygging.
Utenfor byggesonen skal kommunen tilstrebe å være
arealnøytral og jordbruks- og naturareal skal ikke gå
tapt. Der det ikke kan unngås å ta dyrka jord til annet
formål utenfor byggesonen, stilles det krav om flytting
av jorda til et annet areal som istandsettes for jordbruk. Nødvendige bygg og anlegg for landbruk skal
fortrinnsvis legges på ikke dyrkbar grunn.
Landbruket, sammen med tilhørende næringsmiddelindustri, er landets største fastlandsindustri, målt i
sysselsetting. Landbruket kan også ha en stor verdi
som tilbyder av kortreist mat, grønne tjenester, grønn
omsorg og opplevelser. I Nordre Follo skal det tilrettelegges for at landbruket i kommunen skal kunne
utvikle slike tilbud, basert på lokale ressurser. Urbane
dyrkingsprosjekter kan foruten matproduksjon gi økt
kunnskap om mat, økologi og landbruk. Dette kan
bidra til bedre folkehelse, integrering og entreprenørskap.

• legge til rette for parsellhage, skolehager o.l.
• legge til rette for etablering og drift av besøksgårder.
• legge til rette for arrangementer i byene og
tettstedene med okus på kortreist mat og
bærekraftige produkter.

og kunnskapen i befolkningen, spesielt i de mest befolkningstette områdene. Det må vurderes om de mest
brukte områdene skal sikres med hensyn til rekreasjonsverdier og folkehelseperspektivet hvor plukkhogst
skal være den normale driftsformen. Flatehogst skal
unngås.

I områder med tett befolkning brukes skogområdene
gjerne aktivt til trening og friluftsliv. I de mest sentrale
skogsområdene må interessene virke side om side.
Informasjon om hogst er viktig for å øke forståelsen

NORDRE FOLLO MOT 2040
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Samfunnssikkerhet
Kommunen er i henhold til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret pålagt å utarbeide en helhetlig ROS-analyse. Denne skal
gi grunnlag for videre utarbeidelse av en oppfølgingsplan og en overordnet beredskapsplan. ROS-analysen
legges til grunn for kommunens helhetlige arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven. Kommunene skal legge vekt på å redusere faren for tap av
menneskeliv, skade på helse, miljø, infrastruktur og
materielle verdier.
Det er utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Follo, datert 21.12.2017.
ROS-analysen er behandlet i kommunestyrene våren/
sommeren 2018. Analysen er førende for all kommunal planlegging, også utarbeidelse av planer etter
plan- og bygningsloven.

Ventede klimaendringer vil trolig gi store og intense
nedbørsmengder, økt skred-, ras- og flomfare og på
lengre sikt økt havnivå. Håndtering av nedbør og overvann er en stadig større utfordring. Særlig i bebygde
områder er det viktig å ta høyde for dette.
Konsekvensutredning for alle arealinnspill til kommuneplanen har blitt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet (ROS). Det er foretatt en tverrfaglig vurdering.
Kunnskapsgrunnlaget er databaser og lokalkunnskap.
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har en overordnet karakter. Ved regulering er det derfor krav om utarbeidelse av en mer detaljert ROS-analyse.

SLIK VIL VI HA DET
• Robuste og trygge lokalsamfunn.
• Minimale skader ved ekstremvær.

Nordre Follo kommune er en relativt robust kommune
med sin beliggenhet sentralt på Østlandet, med kort
avstand til mange transportårer og omkjøringsmuligheter. Det er relativt korte avstander internt i kommunen. Det er store områder i Ski med marine avsetninger hvor kvikkleire kan forekomme. Nordre Follo har
ingen store vassdrag som er flomsonekartlagt, men
det er kartlagt områder der det er risiko for flom. Oppegård har eget vannverk og drikkevannskilde, mens
Ski for vann fra Oslo kommune.

• God kvalitet på drikkevannet.

DETTE FÅR VI TIL VED Å
• sikre nedbørsfeltet til drikkevannskildene.
• utbedre ledningsnettet.
• legge den overordnede ROS-analysen for
kommunen til grunn for all arealplanlegging.
• kartlegge og forebygge uønskede hendelser.

Helhetlig ROS-analyse omhandler følgende tema:

• gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
for alle reguleringsplaner.

•
•
•
•

Skred/ras
Flom og overvann
Vannforsyning
Storulykkehendelser på infrastruktur som Follobanen, E6 og E18
• Storulykkehendelse på industribedrifter
• Skogbrann
• Miljøsmitte

• utforme byer og tettsteder slik at de bidrar til
trygghet for alle grupper.
• sette av hensynssoner og bestemmelser i
kommuneplanen.
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By og tettstedsutvikling
Planlegging og utbygging må ha et bredt folkehelseperspektiv. Det må tilrettelegges for et variert tilbud
av boliger og tjenester. Felles uteoppholdsarealer og
byrom må være tilpasset ulike typer aktivitet og fungere som møteplasser for ulike målgrupper. De fysiske
omgivelsene må bidra til å forebygge rus- og kriminalitet, skader og ulykker. Planlegging skal ivareta både
fysiske forhold, sosiale miljøfaktorer og livsstil som
bidrar til god helse, samt redusere sosial ulikhet i helse.
Fortetting og utbygging skal skje gjennom tilpassing til
stedets særpreg.
I arealutviklingen må det tas spesielt hensyn til menneskene som skal bo og leve i urbaniserte områder.
Gangavstand mellom daglige funksjoner er et viktig
kriterium for å få attraktive steder med økt sosial
trygghet, økt handel og et mer variert næringsliv.
Prinsippet om universell utforming skal legges til
grunn ved utvikling av nye utbyggingsområder, tur-
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veier og friluftsliv for å fremme god tilgjengelighet,
mer inkludering og økt samfunnsdeltakelse. Grøntområder i byrom og tettsteder er viktig for å oppnå
bedre folkehelse, godt lokalklima, god luftkvalitet,
naturlig vannbalanse og opprettholdelse av naturmangfoldet.
Ski skal utvikles som en regional by, være regionalt område for arbeidsplassintensive virksomheter, og et innsatsområde for by- og næringsutvikling. Kolbotn er i den
regionale planen definert som prioritert lokal by/tettsted.
Ski og Kolbotn skal forsterkes som kommunens to
byer med et mangfold av funksjoner. De skal utvikles
konsentrert, med god kvalitet på offentlige møteplasser og et godt kollektivtilbud. Ski skal videreutvikles
som regional by, og skal ta den største delen av befolkningsveksten i Nordre Follo. Kommunen vil bygge
opp om og forsterke lokalsentrene. Kommunen vil
bruke senterstrukturen bevisst ved lokalisering av
kommunale tjenester.
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SLIK VIL VI HA DET

DETTE FÅR VI TIL VED Å

• Fremme folkehelse og ivareta helsehensyn i
by- og tettstedsutviklingen

• fortette i de sentrale områdene nær jernbane og
kollektivknutepunkter og prioritere utvikling av
senterområdene.

• Utbygging skjer etter prinsippet innenifra og ut.

• tydeliggjøre hvor fortetting skal skje ved å definere prioriterte utbyggingsområder.

• Innenfor gangavstand har innbyggerne tilgang til viktige funksjoner i dagliglivet.

• lokalisere arbeidsplassintensive virksomheter i
sentrumsområder nær kollektivtransport.

• Et variert boligtilbud legger til rette for et
mangfold av mennesker i ulik alder, med ulik
kulturell bakgrunn og med ulike økonomiske
muligheter i våre byer og tettsteder.

• bygge på prinsippet om «rett virksomhet på rett
sted».
• unngå nedbygging av dyrket og dyrkbar jord.

• Det er enkelt å komme seg til nærrekreasjonsområder.

• gjøre det lett å la bilen stå, lett å treffe andre
mennesker, lett å handle lokalt, lett å oppleve
natur og lett å leve miljøvennlig.

• Det er enkelt å være fysisk aktiv.
• Alle sentrale målpunkt har en attraktiv møteplass.

• legge til rette for variasjon i boligtyper som kan
bidra til en balansert befolkningssammensetning.

• Utbyggingsmønsteret er arealeffektivt og
bygger opp om effektiv og miljøvennlig
transport.

• sikre at leke- og utearealer, boliger og publikumsbygg blir tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnivå.

• Byer og tettsteder med høy bokvalitet, attraktive møteplasser og god tilgjengelighet
for alle.

• sikre tilstrekkelig areal for tilgjengelige grøntanlegg, torg, uteoppholdsarealer og lekeplasser.

• Nordre Follo kommune bidrar til å utvikle
miljøvennlige byggeprosjekter.

• sikre tilstrekkelig areal for rekreasjonsområder og
idrettsanlegg i takt med befolkningsutviklingen.

• Nordre Follo kommune erverver eiendommer som ligger strategisk til for å oppnå
ønsket sentrumsutvikling.

• sikre god ivaretakelse av støyhensyn i planleggingen.
• kartlegge stilleområder som er egnet for rekreasjon.

• Alle har tilgang på gode og støyfrie uteplasser i tilknytning til boligen.
• Store nok arealer for å fremme trivsel og
aktivitet i barnehager og skoler.

Utviklingen av Ski, Kolbotn og lokalsentrene i Nordre
Follo skal som hovedprinsipp skje «innenfra og ut»,
dvs. at fortetting fortrinnsvis bør skje i de mest sentrale
områdene. Senterområdene skal ha en tydelig avgrensing til omkringliggende kultur- og naturlandskap. Det
skal sikres areal for rekreasjon og fysisk aktivitet. Mål
og føringer for utvikling av Kolbotn og Ski og for det
enkelte lokalsenter omtales på nærmere.
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Prioriterte utbyggingsområder
De prioriterte utbyggingsområdene fastsetter hvor det
er ønskelig at utbygging kommer i kommuneplanperioden og at det i disse områdene er en høy arealutnyttelse.
Et viktig kriterium for utbyggingsområdene er gangavstand fra jernbane eller busstilbud. Dette sammen med
å tilrettelegge for viktige daglige funksjoner på veien
til og fra et kollektivpunkt vil bidra til at flere velger å la
bilen stå.
Det er naturlig å ta utgangspunkt i jernbanestasjoner i
bybåndet for avgrensing av prioriterte utbyggingsområder i Nordre Follo. Dette er områder som i stor grad
allerede er regulert for høy arealutnyttelse.
Avgrensingen av prioriterte utbyggingsområder tar
utgangspunkt i arealstrategiene i kommuneplanens
samfunnsdel, med særlig vekt på disse strategiene:
• Hovedtyngden av veksten skjer i Ski og på Kolbotn,
rundt kollektivpunkter langs jernbanen og i utvalgte
områder med høyfrekvente bussruter.
• Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjoner på Ski og Kolbotn.
• Virksomheter med mange arbeidsplasser innen detaljhandel og publikumsvirksomheter lokaliseres i
sentrum eller så nært at det er naturlig å bevege seg
til fots mellom funksjonene og sentrum.

Ski som regional by
Skibyen er omkranset av et vakkert kultur- og skogslandskap. Sammen med Skiraet og jernbanen er og
har dette vært viktige rammer for utviklingen av Ski vi
kjenner i dag. Ski er en av seks regionale byer i Akershus og potensialet for byutvikling er stort. Trolig er det
denne byen i Akershus som kommer til å oppleve de
største forandringene de neste 10-15 årene. Med realisering av omfattende arealplaner for Ski i inneværende
planperiode har kommunen lagt til rette for fortetting
og byutvikling. Follobanen åpner i 2021 og viktig infrastruktur for å sikre en effektiv drift av denne må sikres.
Nordre Follo kommune skal i kommende kommuneplanperiode forvalte vedtatte planer slik at målet om
en forsterket bymessig utvikling av Ski fortsetter. Skis
attraktivitet vil være avhengig av gode fysiske bykvaliteter, arbeidsplasser, infrastruktur, kulturliv, åpenhet,
trygghet og mangfold. Bymiljøet skapes av livet som
leves i og mellom bygningene. Det er konsentrasjonen
av mange ulike funksjoner som gir byene og tettstedene vekstkraft og gjør dem attraktive. Kultur beskrives
som «hjertet i byplanleggingen». Med nytt Rådhusteater, bibliotek og kulturskole i kombinasjon med ny videregående skole i sentrum ligger forholdene til rette
for gode møteplasser på tvers av alder, kultur, religion
og etnisitet. Kommunes lokalisering av barnehager og
skoler i sentrum sikrer at barn og unge får et forhold til
Skibyen og bruker byrommet og bytilbudet. Kommu-
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nens kanskje sterkeste virkemiddel for å legge til rette
for et godt byliv er å lokalisere sine tjenester sentralt.
De prioriterte utbyggingsområdene i Ski ligger innenfor gangavstand til Ski stasjon. Kommunens mål om
utvikling innenfra og ut kan bli utfordret av utviklingen
som foregår i Ås kommune, i randsonen til Ski. For å
bygge opp under 0-vekstmålet må det etableres gode
og sømløse gang – og sykkelveier fra utviklingsområdene i Ås til Ski sentrum.
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.
Et økt press på dagens arealer vil kreve økt kvalitet og
tilrettelegging av møteplasser og turveinett.
Skis særpreg bør tydeliggjøres. Et tydelig særpreg vil
bidra til å sette Ski på regionkartet. Forsterkning av
kulturmiljøet er viktig for Skis identitet. Kulturtrekk og
kulturminner skal være premisser for bydesign og byggeskikk.

Kolbotn som tettsted
Utviklingen på Kolbotn er tett koplet til jernbanen
både historisk og i dag. Kolbotns særpreg er knyttet
til stedets beliggenhet ved Kolbotnvannet, omgitt av
tydelige grønne åsrygger. Kolbotn har et potensiale for
utvikling mot en attraktiv og urban stasjonsby ved vannet. Det er utarbeidet områdereguleringer for Kolbotn
sentrum og området Skiveien/Skrenten. Disse planene
følges opp av detaljreguleringer for en rekke delfelt.
I kommuneplanperioden blir det viktig å forvalte intensjonene i områdereguleringene på en god måte og
sikre gjennomføring som kan styrke Kolbotn som et
attraktivt tettsted bygd omkring stasjonen og Kolbotnvannet. Bymiljøet skal preges av gode møteplasser,
attraktive boligområder med variasjon i boligtyper.
Nærhet til skoler og barnehager skal bidra til å gjøre
Kolbotn attraktivt for barnefamilier.
Kolbotn skal ha et mangfold av funksjoner og tilbud,
men i mindre omfang og bredde enn den regionale
byen og kommunens administrasjonssenter, Ski. Med
handels- og servicetilbud, kulturhuset Kolben og
svømmehall plassert i sentrum, kan Kolbotn tilby viktige funksjoner for et stort antall innbyggere.
Vi skal ta vare på Kolbotns grønne omgivelser og legge
til rette for forbindelser rundt vannet og fra sentrum
ut til boligområder og nærrekreasjonsområder. Et økt
press på dagens arealer krever økt kvalitet og tilrettelegging av møteplasser og turveinett. Torg, nærmiljøområder og møteplasser skal innby til aktivitet og
opphold for ulike aldersgrupper.
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Øvrige områder
Solbråtan
Solbråtan har i dag mellom 500 – 600 boliger, i det
vesentligste som villaer/småhus. Ca. 30 spredte boliger står på kommunens liste for kulturminnevern.
I Tømteveien er tidligere industribedrifter transformert
til betydelig bilrelatert virksomhet. Utviklingen skal
bygge på følgende føringer:
• Området skal utvikles gjennom videre fortetting og
deling basert på Småhusplanen
• Gang- og sykkelveier skal utvikles, spesielt mot kollektivknutepunktene

Greverud
Greverud senter skal utvikles i tråd med føringer gitt i
detaljreguleringsplan for Greverud senter. Utviklingen
skal bygge på følgende føringer:

Adkomsten til Kolbotnvannet og friområder som
Nordenga/Storøya og ved Skogsland sikres.

Myrvoll
Myrvoll skal utvikles i tråd med føringer gitt områdereguleringsplan for Myrvoll - Ekornrud. Utviklingen skal
bygge på følgende føringer:
• hovedtyngden av parkering legges under bakken
• sentralt beliggende møteplass/torg
• handel, næring og servicetjenester legges i bebygelsen rundt torget for å skape byliv
• gode forbindelser for gående og syklende
• dammen med amfibier inngår som en del av grøntarealet
• god tilgjengelighet til Myrvoll stasjon
• gode forbindelse til turstier i skogen
Ødegården skog (BT1 og BT2)
Feltene er avsatt til kombinasjonsformål boliger og
offentlig/privat tjenesteyting. Utviklingen skal bygge
på følgende føringer:
• Arealet skal utvikles gjennom en områderegulering
som tar med seg området inn mot Østli skole for å
se på muligheten for en ny hovedadkomst fra Tverrveien.
• Områdereguleringen skal ha særlig fokus på natur
og friluftsliv med tanke på at område har viktige
naturtyper og at tursti/skiløype krysser gjennom
området ned mot Østre Greverud.
• Dagens utfartsparkering ved Kongeveien skal sikres
ved framtidig utvikling av eiendommen.
• Planarbeidet skal avklare behov for å sette av arealer til idrettsformål.
• Dersom kommunen finner alternativ lokalisering
for snødeponi, skal det ved områderegulering vurderes om arealet som er avsatt til dette formålet kan
legges til som en utvidelse av BT2, formål bolig og
tjenesteyting.
Nedre Ekornrud (B8)
De t er startet opp et planarbeid med en områdereguleringsplan med konsekvensutredning.

• Sikre en mest mulig ubrutt horisontlinje rundt Gjersjøen
• Turveier gjennom området skal ivaretas
• Areal for barnehage skal vurderes
• Vannkvalitet i Kolbotnvannet og Gjersjøen
• Områdereguleringen skal ha særlig fokus på natur,
friluftsliv og landskap
• Gode gang- og sykkelveiforbindelser
• Høye ambisjoner til arkitektur og miljøprofil

• sentralt beliggende grønt torg
• grønne uteområder med trær
• konsentrert bebyggelse som skjermer torget mot
øst og syd
• parkering i hovedsak under bakken
• god overgang mot Greverud sykehjem
• overgangsbru over Skiveien til Greverud stasjon

Oppegård lokalsenter
En framtidig områderegulering av Oppegård lokalsenter skal bygge på følgende føringer:
•
•
•
•
•
•
•

bygge videre på områdets historiske særpreg
ivareta bevaringsverdige bygninger/bygningsmiljø
reorganisering av parkeringsarealet
grønn og attraktivt møteplass/torg
gode overganger mot småhusbebyggelsen
næringsarealet skal opprettholdes på dagens nivå
ny bru over jernbanen er som er trafikksikker for
gående og syklende har tilstrekkelig kapasitet
• gode forbindelser for gående og syklende
• trygge skoleveier til Greverud skole
• høy arealutnyttelse

Sofiemyr
En framtidig områderegulering av Sofiemyr lokalsenter
skal bygge på følgende føringer:
•
•
•
•
•

revitalisering av senteret
sentralt beliggende grønn møteplass/torg
gode overganger mot småhusbebyggelsen
ny adkomst inn fra Sønsterudveien
reorganisering av parkeringsarealet hvor hovedtyngden legges under bakken
• god tilgjengelighet og forbindelser for gående og
syklende
Sønsterudveien 30
er nabotomten til Landerudsenteret og skal ha felles
planlegging med sentrumsområdet på Sofiemyr. Ved
omregulering skal bensinstasjonen erstattes med fortettet boligbygging. Den grønne skråningen mot småhusbebyggelsen i syd skal bevares i størst mulig grad.
Før området kan bygges ut skal ny adkomst i Sønsterudveien/Valhallaveien være på plass.
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Sofiemyr idrettspark (BTI1)
Arealet omfatter ca. 275 daa, og det pågår en områderegulering hvor det skal bygges nye idrettshaller, ny
barne- og ungdomsskole og boliger. Området settes
av med arealformål bolig, offentlig tjenesteyting og
idrett.
• Gode uteområder tilrettelagt for organisert og uorganisert lek
• Turveier/stier/lysløype gjennom området skal ivaretas
• Ivareta grønnstruktur
• Gode gang- og sykkelveiforbindelser
• Gode trafikkløsninger for skole og idrett
• Vurdere bekkeåpning og ha fokus på håndtering av
overvann
• Miljøvennlige fellesløsninger for energiforsyning
Fløysbonn (B7)
Arealet er på ca. 134 daa og er lagt inn i kommuneplanen som fremtidig boligformål. Arealbruken skal tas
stilling til i en områderegulering hvor man ser på en
transformasjon av hele næringsområdet øst for Sam
Eides vei.
• Variert boligtypologi – også boliger tilpasset barnefamilier
• Lavere utnyttelse enn innenfor de prioriterte utbyggingsområdene
• Gode utearealer – sees i sammenheng med utearealet nord for Fløisbonnveien
• Bygge opp om en trafikksikker krysning i Kongeveien
• Vurdere areal til barnehage
• Offentlig tilgjengelig nærmiljøanlegg som supplerer
tilbudet i Sofiemyr idrettspark
• Gode, godt plasserte bussholdeplasser
• Turveier og brede tuhrveidrag ut til marka
• Vurdere hvilke muligheter Fløysbonn gård har i forhold til parsellhager, besøksgård etc.
• Legge til rette for miljøvennlig transport- bysykler
• Utfartsparkering til lysløyper/turveisystemet
• Vurdere å stenge avkjøring fra Fløisbonnveien og
legge til rette for hovedatkomst fra Taraldrudveien.
• Støy fra beredskapssenteret vurderes tidlig i planleggingen
• Gode gang-og sykkelveiforbindelser til Kolbotn
• Krav om felles planlegging med tilgrensende næringsareal
• Ny rundkjøring i Taraldrudveien skal være på plass
før området kan utvikles
• krav om felles planlegging med det øvrige næringsområdet øst for Sam Eides vei
• sykkelvei med fortau langs Sønsterudveien ned til
Skiveien skal være sikret gjennomført før utbygging

Tårnåsen
Tårnåsen lokalsenter skal utvikles i tråd med føringer
gitt i planinitiativ og pågående detaljreguleringsplanprosess. Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
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• sentralt beliggende grønt torg
• grønne uteområder med trær
• den fjerde armen i rundkjøringen skal bygges ut
som hovedatkomst
• bedre forhold for gående og syklende
• parkering under bakken
• leiligheter med en relativt høy utnyttelse
• næringsarealet skal opprettholdes på dagens nivå
• tydelig akse ut mot Kongeveien, Grønliåsen og Østmarka
• gode overganger mot Høyås sykehjem, Tårnåsen
aktivitetssenter og Grønlia borettslag

Trollåsen
Det foreligger ingen planer om endringer for Trollåsen
lokalsenter i denne kommuneplanrulleringen. Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
• grønn møteplass eller torg
• reorganisering av parkeringsarealet
• god tilgjengelighet og forbindelser for gående og
syklende
• åsryggen og den grønne horisonten mot småhusbebyggelsen i sør skal bevares
• gode overganger mot småhusbebyggelsen
• ny gang- og sykkelvei langs Trollåsveien mot syd
• Næringsarealet opprettholdes på dagens nivå

Rosenholm campus, Li gård (BTN1) og Rosenholm, bussgarasjen TN1
Innenfor felt BTN1 og TN1 skal det gjennomføres en
områderegulering. Arealer for fremtidig lokalsenter og
nærmiljøanlegg skal innpasses innenfor planområdet.
Rosenholm, bussgarasjen TN1
• Området nærmest jernbanen, felt TN1 avsettes til en
større offentlig institusjon/aktør
• Arbeidsplassintensiv næring
• Ivareta og ev. utvikle en god forbindelse mot Rosenholm Campus
• Det må settes av arealer til framtidig torg og sosiale
møteplasser
• For å se hele Rosenholm-området i sammenheng
skal det utarbeides en mulighetsstudie/parallelloppdrag
Rosenholm campus, Li gård (BTN1)
Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
• Det skal tas hensyn til sumpskogen på Rosenholm
• Bevaring av 100-metersskoger, ridestier og turveier,
hvorav turvei mellom Kolbotn og Gamle Mossevei
• Idrettsområder/aktivitetsområder må settes av på
egnet sted for Kolbotn/Vassbonnområde som avlasting for Sofiemyr, etter nærmere definert behov
• Grønn sammenhengende åsrygg mot Oslo kommune
• Sammenhengende grøntdrag ned til Hvervenbukta
• Gode bussholdeplasser
• Arealeffektiv parkeringsløsning
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• Grønn buffer mot Mastemyrveien
• Eksisterende bebyggelse på Rosenholm campus og
Li gård skal innarbeides i felles plan
• Krav til høye ambisjoner for arkitektonisk/landskapsarkitektonisk kvalitet og miljøprofil

Lokes vei (B5)
Arealet er på ca. 2,8 daa, og er lagt inn i kommuneplanen som fremtidig boligformål. Arealet skal utvikles
i tråd med småhusplanen gjennom en detaljreguleringsplan. Reguleringsplanarbeidet skal ivareta grøntdraget nord for eiendommen og turstien som krysser
gjennom området mot øst.

Søndre del av Mastemyr næringsområde,
Volvomaskintomta (B10)
Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
• utnyttelse som harmonerer med tilgrensende boligområder
• grønn buffer mot Mastemyrveien og Trollåsveien
• idrettsområder/aktivitetsområder må settes av på
egnet sted for Kolbotn/Vassbonnområde som avlasting for Sofiemyr, etter nærmere definert behov
• det skal vurderes bekkeåpning på søndre del av
Mastemyr næringsområde (Volvotomta)
• bedre gang- og sykkelveiforbindelse til Trollåsen
senter
• vurdere behovet for ny gangbru langs Trollåsveien
• trygg skolevei til Vassbonn skole må løses
• bebyggelsen lokaliseres slik at man oppnår gode
sol- og lysforhold hele året

Holbergs vei (B6)
Arealet er på ca. 2 daa, og er lagt inn i kommuneplanen som fremtidig boligformål. Arealet utvikles i
sammenheng med Sønsterudveien 26. En framtidig
detaljregulering skal ta med seg Henriks vei innenfor
planområdet. Det skal sees på muligheten for bekkeåpning langs Sønsterudveien og det skal settes av
tilstrekkelig areal til utvidelse av gang- og sykkelveien
langs Sønsterudveien.
Dalsveien 22b og 24 (B9)
Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan for eiendommen. Eiendommen benyttes i dag som et leke- og
rekreasjonsområde. Det må settes av et erstatningsareal i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplanen.
Horgenjordet (BT3)
Det er bratte skråninger ned mot Tussebekken, slik
at grunnforhold og risiko for flom løsmasseskred må
avklares før det startes opp en detaljregulering. Detaljregulering må ha fokus på flom og overflateavrenning
i anleggsfase og etter utbygging.

Rikeåsen (B1)
Arealet ligger inne i gjeldende kommuneplan som
fremtidig boligformål, men arealet foreslås redusert til
ca. 26 daa. Arealet skal utvikles gjennom en områdereguleringsplan.
• området skal ha en høy utnyttelsesgrad
• behov for å avsette areal til barnehageformål vurderes i reguleringsprosessen
• atkomst inn fra Rosenholmveien
• trygg skolevei til Kolbotn skole må løses
• sammenhengende grønn åsrygg
• grønn kommuneskog mot Oslo kommune
• Viktige tema som skal utredes er friluftsliv, grøntstruktur og landskap
• Det må sikres en god gang-sykkelforbindelse fra
stasjonen opp til Fjellveien og videre mot Kolbotn
Mellomåsen (B2)
Arealet er på ca. 1,4 daa og er lagt inn i kommuneplanen som fremtidig boligformål og grønnstruktur. Arealet skal utvikles i tråd med småhusplanen gjennom en
detaljreguleringsplan.
Klaus Egges vei (B3)
Arealet er på ca. 1 daa, og er lagt inn i kommuneplanen
som fremtidig boligformål. Området skal utvikles i tråd
med småhusplanen gjennom en detaljreguleringsplan.
Hellerasten (B4)
Arealet er på ca. 14 daa, og er lagt inn i kommuneplanen som fremtidig boligformål. Reguleringsplanarbeidet skal ivareta turstien i nord. Skolegården på Hellerasten benyttes i dag som leke- og rekreasjonsområde
for barn og ungdom i nærområdet. Det må foretas en
vurdering av aktivitetsområdet, og det må settes av et
erstatningsareal som sikres i reguleringsplanen.

Bålerud
Bålerud skal utvikles i tråd med føringer gitt i kommuneplanen og områdereguleringen av Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Området har i dag ca.
100 boliger, i all hovedsak eneboliger og ca. 20 fritidsboliger.Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
• Vedlikeholdsvekst i tråd med Regional plan for areal
og transport i Oslo og Akershus
• Det landlige preget skal beholdes
• Almenhetens tilgang til strandsonen skal sikres og
forbedres
• Adkomsten til Svartskog skal sikres og kollektivtilbudet forbedres bl.a. gjennom ny avkjøring fra E-18
mot Roald Amundsens vei.
Strandsonen
Arealet i hensynssone H810_6 reguleres med sikte på
en bærekraftig utvikling som ivaretar strandsonen med
naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdier, samtidig som eksisterende boliger i hensynssonen
gis tilsvarende intensjonene for strandsonen i områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet (vedtatt 30.06.2015).
Reguleringen må omfatte blant annet bestemmelser
for frittliggende småhusbebyggelse og forbudsgrense
langs sjø og vassdrag, grønnstruktur, friluftsformål og
turveier og hensynssoner for kulturmiljø.
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Områder for offentlig tjenesteyting
Barnehager
Behov i kommuneplanperioden
Det er behov for nye barnehageavdelinger i planperioden og behovene vil være størst innenfor de prioriterte
utbyggingsområdene. Arealer for barnehagetomter
settes av i reguleringsplansammenheng. Avklaringer
knyttet til antall avdelinger, utbyggingsrekkefølge og
prioritering av barnehager skjer i økonomi og handlingsplan.
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 at barn i nærmiljøet får plass der. Samlokalisering og sambruk med andre bygg og tjenester
kan gi gevinster som bør belyses når nye barnehager
etableres. Nærbarnehageprinsippet krever at både
bygg og uteområder planlegges for fleksibel bruk ettersom behovene endrer seg. Barnehager kan ligge
sammen med skoler, i boligkompleks/boligblokk, eldresenter, omsorgsbygg/helsesenter, kontorbygg mv.
Med økt tetthet og mindre boliger bør barnehagene,
både bygg og uteområder, benyttes som møteplasser
utenfor barnehagens åpningstider.

Pleie- og omsorgsboliger
Behov i kommuneplanperioden
De aller fleste eldre vil bo hjemme så lenge som mulig,
og eldreomsorg er derfor i stor grad hjemmetjenester.
Ny teknologi og gode hjemmetjenester gjør at flere
kan bo hjemme lengre slik de ønsker. Gode boliger
for eldre reduserer behovet for bygging i kommunal
regi. Det vil likevel være nødvendig med flere pleie- og
omsorgsplasser i Nordre Follo. Framtidige behov vil bli
vurdert samlet for den nye kommunen. Lokalisering av
omsorgsboliger må vurderes i forbindelse med område- og detaljreguleringsplaner.
Føringer for omsorgsbygg
Lokaliseringsprinsippene for denne type boliger og
serviceplasser er:

I utgangspunktet skal det ved nybygg og utvidelser av
barnehager søkes etablert seks avdelings barnehager.
Størrelse på uteområder må sees i sammenheng med
lokalisering av barnehagen. For små utearealer må
kvaliteten på området være høy og offentlig tilgjengelige arealer i barnehagens umiddelbare nærmiljø må
sikres.

Skoler
Behov i kommuneplanperioden
Skolekapasiteten innenfor Oppegård kommune er
vurdert å være tilstrekkelig i denne planperioden, med
planlagte prosjekter på Kolbotn og Sofiemyr.
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.
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For eksisterende skoler med små arealer må tilleggsarealer sikres i skolens nærområde i en radius opp til
200 m fra skolebygningen. Offentlig tilgjengelige arealer i skolens nærmiljø må sikres.

• sentralt plassert med kort avstand til handel, service,
tjenester, kultur, møteplasser etc.
• mangfold av lokalisering som ivaretar ulike behov
• mulighet for å bli boende i nærområdet
• nær kollektivtransport
• sambruk med andre funksjoner
• inngår som kvalitetselement i bybildet og nærmiljøet

Næringsområder
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. Nybygg skal skånsomt
integreres i landskapet og være av høy arkitektonisk/
landskapsarkitektonisk kvalitet. Parkering skal i hovedsak etableres under eller i bebyggelsen. Atkomstene
skal være fra Rosenholmveien og forbindelsen mot
Rosenholm stasjon skal styrkes.

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. Det mangler gang- og sykkelveier, samt at
veier og veikryss tilfredsstiller ikke dagens krav.
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, produksjon
og handel.
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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. Kollektivtransporttilbudet bør styrkes.

Fløysbonn
Området sør for Taraldrudveien ligger mellom E6 og
Sofiemyr og inneholder kontorer, produksjonsbedrifter
og noe detaljhandel. Detaljhandel skal begrenses til
det som allerede er etablert i kvartalet mellom Taraldrudveien og Sofiemyrveien. Handelstilbudet skal ikke
bryte med senterstrukturen. Utvidelse av plasskrevende varehandel kan bare skje under forutsetningen av
at trafikksikkerhet, veikapasitet og fremkommelighet
ivaretas, samt at den bidrar til å heve områdets estetiske kvaliteter. Plasskrevende varehandel skal allikevel
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. Det skal etableres ny
rundkjøring mellom Taraldrudveien og Sam Eydes vei/
Sofiemyrveien før videre utbygging.

Ekornrud og Tømteveien
Næringsområdene ligger inntil fylkesvei 152 Skiveien
og Tømteveien. Næringsarealene vest for Skiveien er
ferdig regulert og bebygd. Områdenes beliggenhet
tilsier at det ikke etableres virksomhet som medfører
ytterligere trafikk- og miljøbelastning på Skiveien fv.
152, Tverrveien, Tømteveien og tilliggende boligområder. Det tilrettelegges for håndverksbedrifter og småindustri, men ingen detaljhandel.
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