
 

 

          
 
Arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo 
 

Kvakestad næringsområde 
 
 
 
 

 
 
01.11.2021  



 

 

 
 
Innledning 
 
Innspillet gjelder felt BN i reguleringsplan for Follobanen, som pr. i dag benyttes av Bane 
NOR som rigg-tomt for Follobaneprosjektet. Arealet på ca. 42 daa er allerede regulert til 
næring, men med et snevert formål (hagesenter). Arealet er alt for stort til å benyttes til 
hagesenter alene. Det fremgår av gjeldende reguleringsplan at det skal utarbeides en egen 
detaljreguleringsplan for feltet. 
 
I «Planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034» står det under pkt. 4.3 at «Det er 
et press på kommunen for å omgjøre areal fra næring til bolig i sentrumsnære områder».  
Transformasjon av næringsarealer i/rundt Ski sentrum er nødvendig for at byen skal kunne 
vokse, og en ønsket utvikling sett i et bymessig perspektiv. Eksempler på slike 
transformasjonsområder er Ellingsrud Industriområde, Drømtorp Industriområde og 
Åsvegen Næringsområde. Kommunen har så langt hatt et bevisst forhold til det å 
opprettholde en tilstrekkelig andel næringsareal i/rundt sentrum, men mange av 
virksomhetene som i dag finnes i nevnte områder vil ikke passe inn i en transformert, urban 
situasjon. For å lykkes med transformasjonen av eksisterende næringsområder er 
kommunen derfor avhengig av at det finnes alternative lokaliseringer for en del av de 
virksomhetene som må flytte. 
 
I tillegg vil det alltid være et jevnt tilsig av nye virksomheter som ønsker å etablere seg nært 
Ski, og vi antar at dette vil forsterkes i takt med at byen vokser. 
 
Ski sentrum har allerede et stort utbyggingspotensial for arbeidsplassintensive bedrifter 
(kontorer, handel, bevertning m.m.), mens utbyggingspotensial for virksomheter som ikke 
har sin naturlige plass i sentrum praktisk talt er fraværende. Eksempler på virksomhetstyper 
som kan egne seg godt på Kvakestad kan være bilverksteder, handel med plasskrevende 
varer og småindustri. Beliggenheten anses som optimal for denne typen virksomheter: 

• Nær høyfrekvent bussrute. 

• Kobler seg på eksisterende g/s vei mellom Ski og Langhus. 

• Ca. 2 km til Ski stasjon og 1,5 km til Langhus stasjon. 

• Regulert atkomst fra fv. 152 Langhusveien via rundkjøring. 

• Tomten fremstår som nær ferdig arrondert for formålet etter Bane NORs bruk som 
rigg-tomt. 

 
Bane NOR planlegger å fraflytte arealet rundt årsskiftet 2024/2025, så den forutsatte 
detaljreguleringen av felt BN bør starte senest i 2022 dersom man skal unngå at tomten blir 
liggende brakk etter fraflyttingen. På bakgrunn av dette ber vi om at Nordre Follo kommune 
ved utarbeidelse av kommuneplan 2023-2034 vurderer, og legger føringer for, hvilke typer 
næring fremtidig detaljreguleringsplan skal legge til rette for på felt BN.  
 
 
 
  



 

 

 
 

 
Oversiktskart. Kilde: Norgeskart. 
 
 
 
Vedlegg 
 
Kart (1:1000) 

Arealinnspill på kartlag kommuneplan 
Arealinnspill på kartlag reguleringsplan 

 Arealinnspill på grunnkart med angitt størrelse på arealet 
SOSI-fil 

 
  



 

 

 

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet  
Fakta om arealinnspillet 

Område Kvakestad næringsområde  

Adresse  

Gnr/bnr 119/1 

Forslagsstiller Vinkl AS 
Idrettsveien 4, 1400 Ski 

Utsnitt av kart fra 
gjeldende 
kommuneplan 
som viser 
arealinnspillet 
 

 
 

Områdets 
størrelse i m2 

Ca. 42 daa. 

Beskrivelse/ 
dagens bruk 

Riggplass for Bane NOR, Follobaneutbyggingen. 
 

Formål i 
gjeldende 
kommuneplan 

Arealet er regulert til næring i reguleringsplan for Follobanen, planID 
201201. Reguleringsbestemmelsene § 4.2 sier: “Etter avsluttet 
anleggsperiode kan området tas i bruk til næringsformål, hagesenter. 
Det skal utarbeides egen detaljreguleringsplan for området som viser 
fremtidige arealbruksformål(…)» 
 

Hensynssone i 
gjeldende 
kommuneplan 

H310_1 (Ras- og skredfare) 
H 210_1 og H220_1 (Støy. Rød og gul sone iht. T-1442) 
 
Regulert og planlagt adkomstvei berører: 
H560_4 (Vilttrekk) 
H570_3 (Kulturlandskap mellom middelalderkirkene og 
moreneryggene) 
H190_2 (Sikringssone jernbanetunnel) 
 



 

 

Foreslått 
arealformål 

Fortsatt næringsbebyggelse (1300), men som ikke er spesifisert til 
hagesenter, 
Næringsbebyggelse 1300, 
Industri 1340 
Bensinstasjon, vegserviceanlegg 1360 
Øvrige kommunale anlegg 1570 
 
Store logistikkvirksomheter, detaljhandel som utarmer Ski sentrum og 
større kontorbygg anses som lite aktuelle på eiendommen. Det 
pågår/er planlagt en betydelig transformasjon av eksisterende 
næringsområder i og rundt Ski, så det er viktig for byen å kunne tilby 
alternative lokaliseringer når virksomheter må flytte som følge av de 
planlagte transformasjonsprosessene. Det foreslås tillatt næring som 
krever tilgjengelighet med bil uten å generere stor biltrafikk, slik som 
for eksempel bilverksted, glassmester, renseri, handel med 
plasskrevende varer og andre typer virksomheter som i dag bl.a. ligger 
i industriområdene rundt Ski sentrum. 
 

Har arealet ligget 
inne som andre 
formål enn 
nåværende 
formål i tidligere 
kommuneplaner 

Antatt LNFR før reguleringen av Follobanen. 

Er området 
bebygd/delvis 
bebygd/ ubebygd 

Midlertidig bebygd med brakkerigg for Follobaneutbyggingen. 

Potensiell konflikt 
med annen 
arealbruk eller 
aktivitet 

Nei, arealet er allerede regulert til næring.  

Samfunnsforhold 
 
Overordnede 
føringer 
Er innspillet i tråd 
med kommunens 
arealstrategier 
gjengitt i 
planprogrammet? 

Kap. 4.3 Lokalisering av næringsvirksomhet: 
 
«B: Virksomheter med mange ansatte og besøkende skal lokaliseres i 
områder med høy kollektivtilgjengelighet og med regulert P-
mulighet». 
Kvakestad næringsområde vil ha god kollektivtilgjengelighet med 
høyfrekvente busser, busstopp Kvakestad.  
Det vil bli regulert inn P-plasser i en ev. detaljreguleringsprosess. 
 
«C. Bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros, transport og 
industri skal lokaliseres på strategisk viktige arealer nær 
riksveinettet.» 
 
 



 

 

 
Kap. 5.1 Kommunens arealstrategier: 

1. Høyfrekvente bussruter. Punktet er ellers ikke relevant.  
2. Ikke relevant.  
3. Ikke relevant.  
4. B-C virksomhet. Kort vei til både Ski og Langhus sentrum. 
5. Næring, ikke bolig og derfor ikke relevant.  
6. Markagrensen endres ikke. Hele arealet er i dag regulert til 

næring. 
7. Området ligger ved g/s-vei til Ski og Langhus.  
8. Ingen naturverdier på arealet i dag. I kommuneplanen er det 

angitt hensynssone vilttrekk. Ingen vann eller vassdrag 
innenfor arealet, men en liten dam/et oppkomme ligger rett 
på nordsiden. 

9. Forslaget berører ikke dyrka jord.  
10. Folkehelse og samfunnssikkerhet – ingen vesentlige 

risikomomenter sees. 
 

Prioriterte 
utbyggings-
områder 
Ligger området 
innenfor 
prioriterte 
utbyggings-
områder i 
gjeldende 
arealdel Ski og 
Oppegård, 
temakart 1? 

Ikke relevant. 
 

Transportbehov, 
kollektivdekning 
- Innenfor 1 km 
fra Ski eller 
Kolbotn stasjon? 
- Høyfrekvent 
busstilbud (hvor 
hyppige 
avganger)? 

Arealet ligger 

• inntil eksisterende bussholdeplass i Langhusveien. Her stopper 
buss 510 hvert 10. minutt, og reisetiden til Ski stasjon er sju 
minutter. 

• ca 1,4 km fra Langhus stasjon og ca 2,5 km fra Ski stasjon. Fra Ski 
stasjon går det tog til Oslo med høy frekvens og fra Langhus 
stasjon går det lokaltog mot Ski/Oslo to ganger pr time. 

 

Trafikksikkerhet 
og trafikk-
mengde, trafikale 
konsekvenser 
-Atkomst løsning 
- Avstand til 
offentlig vei og 

Adkomst foreslås fra nytt kryss som ble regulert i reguleringsplan for 
Follobanen i 2012, men er ikke bygget.  
 
Det er offentlig gang- og sykkelvei i Langhusveien. 
 
 
 



 

 

gang- og 
sykkelvei 

Nærmiljø og 
lokalsamfunn 
- Avstand til 
dagligvare og 
tjenester 
- Avstand til 
møteplasser 
(formelle/ 
uformelle) 
- Hvilke 
målgrupper retter 
tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar 
tiltaket til 
utvikling av 
lokalsamfunnet? 

 
Målgruppen er næringsvirksomhet som ønsker å etablere seg i Ski 
eller flytte virksomheten sin internt i Ski. 
 
Øvrige spørsmål er lite relevante for næring. 
 
 

Barn og unges 
oppvekstvilkår 
 
- Mulighet for lek, 
sikkerhet og 
trygghet 

Lite relevant for næringsvirksomhet. 

Teknisk 
infrastruktur 
Vann, avløp, 
overvann, el-
forsyning, 
ledningsnett 
(fjernvarme, 
fiber) og 
renovasjon 

Arealet er i dag tilknyttet vei, midlertidig VA og annen infrastruktur 
som følge av at det benyttes til riggplass med kontor- og boligbrakker.  
Det må enten anlegges nytt, varig VA-anlegg til arealet, eller det 
midlertidige gjøres permanent. 
 

Avstand til 
offentlige 
tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgs-
boliger/ sykehjem 

Ikke relevant. 
 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser 

Flom og 
overvann 
- Arealer til 
flomveier 

Det er ingen bekker eller vassdrag i arealet, og arealet er ikke 
flomutsatt. En liten dam/et oppkomme som ikke er registrert i kart 
ligger på nordsiden av arealet, og vannet herfra renner nedover mot 
Langhusveien og videre under denne. 



 

 

- Medfører 
tiltaket endring 
av flomveier? 
- Overvanns-
anlegg (over-
ordnet 
beskrivelse) 

Oppstrøms ligger skog og planteskole og nedstrøms ligger 
Langhusveien og jernbanen. 
 
Tiltaket medfører i utgangspunktet ingen endringer av flomveier. 
 
Arealet har i dag til dels tette flater og til dels dekke av grus/pukk. En 
større del av arealet vil få tette flater enn i dag. Overvann skal 
håndteres i samsvar med krav i Nordre Follo kommune, dette 
forutsettes prosjektert i en ev. detaljreguleringsprosess. 
 

Trafikk 
Vurdering av 
dagens trafikk-
situasjon og 
konsekvenser av 
økt belastning 

Gjennomsnittlig ÅDT de to siste årene på tellepunktet ved avkjøringen 
til Kvakestad/Bane NOR riggplassen er 10.000 - 11.000. 
ÅDT for sykkeltrafikk var 150 i 2020. 
Kilde: Vegvesen.no, trafikkdata. 
 
For næring tilsvarende typer som i dag ligger på Ellingsrud 
industriområde kan man anta 5-10 kjøretøyer pr. 100 m2. 
Ved antatt BYA 50% og bebyggelse med 1,5 etg. i gjennomsnitt, dvs. 
31.500 m2, medfører det 1575 - 3150 kjøretøyer pr. dag. 
 
En del av trafikken er i dag knyttet til Bane NORs riggplass og 
Follobaneutbyggingen. Denne vil forsvinne når banen står ferdig, og 
det er derfor usikkert om trafikken totalt vil øke. 
 

Miljø og naturressurser 
 
Forurensing og 
klimagassutslipp 
Fører tiltaket til 
støy og 
forurensing? 

Det forutsettes at all virksomhet følger forurensningsloven og 
forholder seg til gjeldende støyretningslinje. 
Potensiell risiko for støy og forurensning avhenger av type næring 
som tillates og vil etablere seg på arealet.  
 

Støy 
Ligger tiltaket 
innenfor gul eller 
rød støysone? 

Deler av arealet ligger innenfor rød og gul støysone (kilde: 
miljostatus.no). Næringsformål er ikke støyfølsom bruk. 

Grunnforhold 
- Ligger tiltaket 
under marin 
grense? 
- Er det registrert 
kvikkleire 
innenfor 
området? 
- Ligger tiltaket i 
hellende terreng? 
- Medfører 
tiltaket endringer 

Området ligger under marin grense og arealet ligger i svakt hellende 
terreng.  
 
Det er ikke grunn til å anta at tiltaket vil medføre endringer i 
grunnvannsstand, men dette vil bli nærmere utredet i en ev. 
detaljreguleringsprosess. Området er i bruk i dag og har fått tilkjørt 
store mengder masser. Det opplyses at grunnvannstand overvåkes i 
ifb. Follobaneutbyggingen. 
 
Dagens bruk til riggplass kan potensielt medføre noe 
grunnforurensning fra uhell og lekkasjer fra anleggskjøretøyer og 
fylling av drivstoff. Det forutsettes at Bane NOR ikke etterlater arealet 



 

 

av 
grunnvannstand? 
- Forurenset 
grunn i området 

forurenset. Det foreligger ellers ingen mistanke om forurenset grunn 
ut fra tidligere bruk (kilde: norgeibilder.no). 
 

Naturressurser 
(oppgis i m2) 
- Medfører 
tiltaket om-
disponering av 
dyrka mark/ 
dyrkbar mark/ 
skog? 
- Berører tiltaket 
myr eller 
våtmarks-
områder? 

Innspillet medfører ingen omdisponering av dyrka jord, dyrkbar jord 
eller omdisponering av myr eller våtmarksområder. 
 
(kilde: NIBIO Kilden) 
 

Naturmiljø 
(naturmangfold) 
Hvordan berører 
tiltaket 
naturverdier, 
arts-
observasjoner og 
vilttrekk? 

Det er ingen naturtyper eller rødlistearter registrert i området (kilde 
Naturbase og Artskart).  
Arealet ligger innenfor hensynssone vilttrekk (kilde: kommunekart, 
natur og hensynssone vilttrekk i kommuneplanen).  
 

Vannmiljø 
- Hva er 
avstanden til 
bekk/ vassdrag? 
- Berører tiltaket 
100-metersbeltet 
langs sjø og 
vassdrag? 
- Har tiltaket 
konsekvenser for 
drikkevannet? 
- Hvordan 
påvirker tiltaket 
vannmiljøet? 

Nærmeste bekk/vassdrag med årssikker vannføring er Roåsbekken, 
ca. 300 meter unna.  
 
Tiltaket berører ikke 100-metersbelte. 
 
Tiltaket skal ikke medføre konsekvenser for nærmeste 
drikkevannskilde som er Gjersjøen ca 4 km nedstrøms. 
 
Tiltaket skal ikke påvirke vannmiljøet. 
 
Det forutsettes at virksomheter som etablerer seg følger 
forurensningsloven i driftsfase. Under utbygging skal krav til 
miljøoppfølging for håndtering av ev. forurenset overvann og 
anleggsvann følges. 
 

Rekreasjon og 
friluftsliv 
Berører 
planforslaget 
friluftsområder, 
grønnstruktur, 
turområder og 
turstier? 

 
Lysløype og tursti mellom Langhus og Vardåsen ligger nært inntil 
østsiden av arealet 
 
Arealet grenser til registrert viktig friluftsområde, nærturterreng.  
 
Arealet er allerede regulert til næring, og virksomheter som etablerer 
seg forventes å følge gjeldende støyretningslinjer. 



 

 

 
 

Kulturminner, 
kulturmiljø og 
landskap 
- Berører tiltaket 
bevaringsverdige 
bygg og 
kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket 
arkeologiske 
kulturminner? 
- Berører tiltaket 
historiske steder 
og veier? 

Ingen registrerte arkeologiske kulturminner, SEFRAK-bygg, historiske 
veier eller steder berøres. (kilde: Kommunekart, kartlag kulturminner) 
 
 

Eventuelle andre vurderinger? 
- Ingen.  
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