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Til 

Nordre Follo kommune 

postmottak@nordre.follo.kommune.no  

 
 

 

 

INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL I NORDRE FOLLO 

KOMMUNE 
 

På vegne av Pecunia AS, har vi følgende innspill til planprogrammet. 

 

Innspillet ønsker å tydeliggjøre viktigheten av å videreføre dagens arealformål tilknyttet Trollåsveien 

20/22, med næringsformål og underformålene industri/lager. Videreføringen har forankring i 

gjeldende planer, planprogrammet og langsiktig arealstrategi for kommuneplanens arealdel. Det er 

også i tråd med samfunnsdelen og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Området 

er inkludert i prioritert område for utbygging i tidligere Oppegård kommune. 

 

I planprogrammet er arealnøytralitet og nullvisjon for tap av matjord en svært viktig målsetting. 

Videreføring av arealformålet på Trollåsveien 20/22 vil styrke denne målsettingen ettersom området 

allerede er avsatt til næring og den ubebygde delen er klargjort for utbygging med planert landskap, 

og etablert infrastruktur for vann og avløp. En videreføring av formålet muliggjør full utnyttelse av 

utbyggingspotensialet som ligger på dagens næringseiendom, hvilket bidrar til vern av arealer 

utenfor vekstområdet. At eksisterende arealer som er avsatt til næring utnyttes fremfor etablering 

av nye næringsområder er et viktig steg på veien mot å nå arealnøytralitet.  

 

Området ligger i utkanten av prioritert utbyggingsområde, et lite stykke unna byens viktigste 

knutepunkt som er togstasjonen. I tråd med innenfra-og-ut-prinsippet opptar ikke innspillet arealer 

som kunne vært brukt til boliger eller besøks- og arbeidsplassintensive bedrifter. Disse skal etter 

planen lokaliseres nærmere knutepunktet på Kolbotn stasjon. I følge regional plan skal slike 

virksomheter ligge innenfor en 600 meters radius fra knutepunktet. Området er derfor godt egnet 

for dagens arealformål innen lager og industri, og ikke arbeidsplass- og besøksintensiv virksomhet. 

Virksomheter innen lager og industri genererer lite persontrafikk sammenlignet med andre formål. 

Ved en vekst i arbeidsplasser, kan det økte transportbehovet dekkes av bærekraftige 

transportmidler med blant annet eksisterende bussforbindelse i Trollåsveien. 

 
Med økt netthandel er lager- og logistikkvirksomhet blant de mest attraktive segmentene for 

utvikling, men økende netthandel fører til endringer varehandelsbedriftene. Normalt krever 

netthandel tre ganger så mye logistikkareal som tradisjonell varehandel. Dette fører til at flere 

aktører har behov for leveringspunkter nærmere kunden fordi kort leveringstid blir avgjørende. Det 

er da viktig at eiendommen ligger strategisk plassert ved en høykapasitets motorvei, som i dette 

tilfelle er E18. Videre er det viktig med enkel adkomst og gode manøvreringsarealer, samt sentral 

beliggenhet og kort reisetid for de ansatte.  

 

I Nordre Follo er det en rekke andre næringsområder blant annet ved Langhus. Disse er i stor grad 

fullt utviklet og har få ledige tomter. Det er derfor hensiktsmessig for kommunen å benytte seg av 

de områdene de har til rådighet og som allerede er tilegnet næringsformål. 

Oslo, 26.10.2021
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Videre i dokumentet følger eiendomsinformasjon, planmessig status og beskrivelse av eksisterende 

forhold på eiendommen. Dette er informasjon som bygger opp under ønsket om videreføring av 

arealformålet lager/industri.  

 

 

Figur 1: Kart som viser prioritert utbyggingsområde i tidligere Oppegård  kommune. 

  

Trollåsveien 20 



 

 
Side 3 av 11

Eiendomsinformasjon og beliggenhet 
Pecunia er eier av eiendommen. Adressen er Trollåsveien 20/22 gnr/bnr 239/267.  

  

Figur 2: Innspillsområdets beliggenhet 

Området ligger i utkanten av tettstedet Kolbotn. Eiendommen er en del av Mastemyr Næringspark 

med avgrensning av E18 og gamle Mossevei i vest, og av Trollåsveien i øst. I sør grenser 

eiendommen til næringsbebyggelse. På andre siden av Trollåsveien er det et boligfelt.  

Det er ca. 2 km til Kolbotn togstasjon, men en bussforbindelse er etablert i Trollåsveien med 

holdeplass lokalisert ved innkjøringen av eiendommen. 

Terrenget skråner mot vest og deler av eiendommen består av skog. Eiendommens byggbare areal  

klargjort for utbygging med planert landskap og etablert infrastruktur for vann og avløp. En 

anleggsvei er etablert over eiendommen med tilkomst til området fra sør. 

 

Planmessig status på eiendommen: 
Eiendommen er underlagt en rekke overordnede planer. Videre følger en gjennomgang av 

dokumenter som er sentrale og førende for området. Dette sett opp mot ønske om videreføring av 

arealformål.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Området er omfattet av områdeplan for Mastemyr næringspark felt N4. I denne er N4 gitt 

reguleringsformålet næringsbebyggelse. Før man kan bygge ut N4 er det krav om detaljregulering. 

I 2019 ble det vedtatt en endringer av områdeplanen. Endringene omfattet rekkefølgekravene til 

infrastrukturtiltak.  

  

KOLBOTN STASJON 

KOLBOTN SENTRUM 

 

TROLLÅSVEIEN 20/22 
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Følgende endringer ble vedtatt: 

- Det ble satt krav om at alle grunneierene skulle bidra ved opparbeidelse av rundkjøring i nytt 

kryss Mastemyrveien x Lienga. 

- Regulert rundkjøring ble endret til regulert kryss i Trollåsveien x Lienga x Mellomåsveien. 

- Krav om opparbeidelse av fortau langs Trollåsveien fra Trollåsen senter til Kolbotnveien ble 

tatt ut som rekkefølgekrav. 

 

 
Figur 3: Utklipp fra reguleringsplanen. 

På bakgrunn av endringene vedtatt i 2019 ble det utarbeidet en Samarbeidsavtale mellom 

grunneierne innenfor Del av Mastemyr Næringspark.  

Vilkår for denne avtalen er følgende: 

A. Ny rundkjøring i krysset Lienga x Trollåsveien x Mellomåsveien endres slik at 

rekkefølgekravet kan oppfylles for samtlige eiendomsbesittere ved at krysset beholdes som 

kryss med nærmere definerte kvaliteter. 

B. Fortau langs Trollåsveien fra Trollåsen senter til Kolbotnveien bortfaller som rekkefølgekrav 

for samtlige Eiendomsbesittere.  
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Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023 – 2034 

Planprogrammet staker ut føringene som skal gjelde for det videre planarbeidet og legger frem 

premissene for den videre utviklingen. 

 

I planprogrammet er det et mål å oppfylle FNs bærekraftmål. Dette gjelder både sosiale, 

miljømessige og økonomiske mål. 

 

Et av de mest fremtredende målene i planprogrammet er at man skal oppnå arealnøytralitet. 

Arealnøytralitet oppnås ved å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, fremfor å 

bygge ned natur. Arealer er en ikke-fornybar ressurs og i en bærekraftig fremtid er det ikke rom for 

å forbruke arealer på den måten vi gjør i dag. I den sammenheng er det vedtatt at alle områder som 

er helt eller delvis utbygget, skal vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanens arealdel. Dette 

henger i stor grad sammen med målet om nullvisjon for tap av matjord.  

 

I planprogrammet heter det at bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros, transport og 

industri skal lokaliseres på strategisk viktige arealer nær riksveinettet. Veksten i kommunen skal 

skje innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjonene i Ski og på Kolbotn. 

Arealkrevende virksomheter som logistikk og produksjon søker seg ut av befolkningstette områder, 

til områder som er knyttet til effektive transportårer. 

 

De overnevnte premissene og målene tilsier at en videreføring av næringsformålet i Trollåsveien 

20/22 vil være helt i tråd med fremtidsvisjonene til kommunen.  

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel Nordre Follo 2019 – 2030: 

 

I kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Follo heter det at hovedvekten av vekst i kommunen 

skal skje i Ski, Kolbotn samt bybåndet. 

 

Videre i samfunnsdelen kommer det frem at arealutviklingen i Nordre Follo kommune skal legge til 

rette for redusert bilbruk ved at minimum 85 % av all boligutbygging og næringsutvikling skal skje 

innenfor de prioriterte utbyggingsområdene, eller innenfor 10 minutters gangavstand fra 

jernbanestasjoner. Trollåsveien 20/22 ligger innenfor proritert utbyggingsområde. 
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Gjeldende arealdel i kommuneplanen 

I gjeldende kommuneplanens arealdel for Oppegård kommune er Trollåsveien 20/22 satt av til 

næringsformål.  

 

 

Figur 4: Utklipp av Trollåsveien 20/22 i kommuneplanens arealdel for Oppegård kommune. 
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Regional plan for areal og transport i Oslo og Akerhus 

I den regionale planen er det et mål om å oppnå en mer konsentrert vekst i regionen. Nitti prosent 

av veksten skal skje innenfor utvalgte, prioriterte vekstområder samt i bybåndet. Bybåndet, aktuelt 

for området, er tettstedsbebyggelsen som ligger langs kollektivlinjene fra Oslo til Ski. 

 

Målet for bybåndet er at områdene innenfor skal ha ta en høyere andel av veksten enn i dag fordi 

kollektivtransporten her er særlig kapasitetssterk og konkurransedyktig. Området mellom Oslo og 

Ski er i tillegg et område som er prioritert til etablering av større arealintensive arbeidsplasser og 

virksomheter, som industri og lager. Videre heter det at det er viktig at lagerområder ikke sprer seg 

langs hovedveinettet og bidrar til nedbygging av landskapsverdier og dyrka mark. Konsentrasjon til 

et begrenset antall områder gir en oversiktlig struktur og sparer arealer. Det vil være et viktig steg 

på veien mot å oppnå arealnøytralitet. Videreføring av næringsformålet på Trollåsveien 20/22 er i 

tråd med dette målet. 

 

Figur 5: Utklipp fra regional plan for areal og transport. 

Trollåsveien 20/22 ligger innenfor 

bybåndet og prioritert tettsted 
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Regional plan for handel, service og senterstruktur 

I Regional plan for handel, service og senterstruktur belyses det at med økende netthandel står 

varehandelsbedriftene friere i lokalisering av lager- og distribusjonssentraler. Netthandel vil 

generere varetransport og behov for lagre. Varelagrene vil bli lagt utenfor knutepunktene og ikke 

der hvor arealknappheten er størst. Dette understreker Trollåsveiens egnethet for videreføring av 

dagens næringsformål. 

 

Statlige retningslinjer for samorndet bolig-, areal- og transportplanlegging 

De statlige retningslinjene har som mål at arealplanleggingen skal fremme samunnsøkonomisk 

effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Videre skal planleggingen 

bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 

samt fremme helse, miljø og livskvalitet. 

 

I de statlige retningslinjene er det et førende prinsipp at potensialet for fortetting og transformasjon 

bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk og at det er nødvendig å ta vare på god matjord. 

Videreføring av eksisterende næringsformål i Trollåsveien 20/22 vil være i tråd med de statlige 

retningslinjene og bidrar til å spare ubebygde arealer. 

  

Trollåsveien 20 

Trollåsveien 20 

Figur 6: Kart over aktuelle områder for 

arealintensive arbeidsplasser. Utklipp fra regional 

plan for areal og transport 

Figur 7: kart over prioriterte lokale byer og 

tettsteder. Utklipp fra regional plan for areal og 

transport 
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Eksisterede forhold 

Under følger en oversikt over eksisterende forhold som er vikitg i vurderingen om videreføring av 

formålet for industri/lager. 

 

Kulturminner: 

Det er ingen registrerte eller kartlagte kulturminner innenfor området. 

 

Kvikkleire: 

Det er ikke registrert forekomster av kvikkleire eller marinleire i og rundt eiendommen. 

 

Arealressurser: 

Området berører ingen viktige arealressurser og en utbygging av virksomhet i Trollåsveien 20/22 vil 

ikke medføre at dyrka mark blir bygget ned. Området er klassifisert som åpen fastmark. 
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Friluftsliv: 

Området omfatter ingen viktige friluftsområder. Områder som grenser til Trollåsveien 20/22 er 

regnet som svært viktige friluftsområder, men disse står ikke i fare for å bli berørt av et eventuelt 

tiltak. 

 

 
 

Støy: 

Området er preget av høye støyverdier og deler av eiendommen ligger innenfor rød støysone. Den 

delen av tomta som er delvis opparbeidet berøres for det meste av gul støysone. Bebyggelse på 

eiendommen vil virke støyskjermende for boligområde i øst. 
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Mobilitet: 

Området er tilgjengelig med flere transportmidler. Det er underkant av 2 km til jernbanestasjonen 

via Ingierveien, samt en bussholdplass i direkte tilknytning til eiendommen.   

 


