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Nordre Follo kommune 

Postmottak@nordrefollo.kommune.no       

 

Deres ref.: SAK 21/13380 

               Oslo, 1. november 2021 

Innspill til planprogram for rullering av kommuneplanens 

arealdel Nordre Follo 

 

Innledning 

OBOS ønsker som boligutvikler i Nordre Follo kommune å gi innspill til planprogram i forbindelse med 

rullering av kommuneplan for Nordre Follo 2021. Vi har valgt å gi innspill til noen utvalgte temaer.  
 

Byvekstavtalen 

Det overordnede målet med byvekstavtalene er å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken og nå 

nullvekstmålet for personbiltrafikken i storbyområdene. Avtalen forplikter på tvers av forvaltnings-

nivåene. Avtalepartene forplikter seg til å legge til rette for høy arealutnyttelse i områdene som er avsatt til 

prioriterte vekstområder. Bygging av ny Follobane med en totalkostnad på omkring 40 milliarder kroner og 

en reisetid til Oslo S på 11 min bør gi føringer for at reguleringsprosessene tilknyttet stasjonen utvikles 

med høy arealutnyttelse og gode kvaliteter for nærmiljøet. 
 

Strategi for sosial infrastruktur 

Bygging av Follobanen utgjør en enorm statlig investering som knytter Ski tett opp mot et stort 

arbeidsmarked i Osloregionen, noe som skaper en statlig forventning om økt boligbygging på Ski. Vi 

opplever imidlertid at mange reguleringssaker nå stopper opp og blir utsatt på grunn av manglende sosial 

infrastruktur og en krevende økonomisk situasjon for kommunen. OBOS oppfordrer kommunen til å 

vurdere alternative og nye modeller for å finansiere disse tiltakene. 

En mulighet er å bygge skoler i samarbeid med private, såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS). Erfaringer 

fra OPS i Oslo viser at byggene får høyere kvalitet når utbygger også skal drifte skolene, og byggene blir 

derfor mer miljøvennlige siden man må drive mindre vedlikehold og utskiftinger. 

En annen modell er å legge til rette for at private utviklere finansierer en større del av den sosiale 

infrastrukturen, slik som det for eksempel er gjennomført på Fornebu. Dette forutsetter dispensasjon fra 

det generelle forbudet mot privat finansiering av sosial infrastruktur, men dette vil i dette spesielle tilfellet 

være noe OBOS vi stille seg bak, slik vi også har gjort det på Fornebu.  

 

Klima og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling   
OBOS er opptatt av å bidra til å nå de nasjonale- og lokale klimamålene. De viktigste premissene for by- og 

tettstedsutviklingen er at hovedtyngden av veksten skal skje i Ski og på Kolbotn, og i gangavstand til 

jernbane og områder med høyfrekvente bussruter. Videre skal veksten skje «innenfra-og-ut» med høyest 

arealutnyttelse nær jernbanestasjonene i Ski og på Kolbotn. Ett av målene i klima og energiplanen er at 85 

prosent av all boligbygging og næringsutvikling skal skje i de prioriterte utbyggingsområdene eller innenfor 

10 minutters gangavstand fra jernbanestasjoner. OBOS utvikler Waldemarhøyveien 1 som kun har 3 

minutters gangavstand til Ski stasjon og som derfor følger opp kommunens målsetning om vekst nær 

jernbanestasjonen.  
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Områdene ved Rosenholm stasjon, herunder Li gård, er også stasjonsnære områder i Nordre Follo som 

ligger inntil et område som på Oslosiden skal transformere fra næringsbebyggelse til et attraktivt boområde 

av bla OBOS i løpet av det neste tiåret. Det er naturlig at nærheten til et høyfrekvent togtilbud følges opp 

også i Nordre Follo. 

Samtidig mener OBOS at det er viktig at en langsiktig grense for utbygging blir satt så langt ut fra sentrum 

at den ivaretar behovet for boligvekst i den perioden den skal gjelde for. Dette betyr at tilgjengelige 

byggbare arealer innenfor 2 km fra trafikk-knutepunktet Ski stasjon bør ligge innenfor denne grensen. 

Dette gjelder selv om arealet ikke skal bygges ut innenfor gjeldende planperiode. 

Svartskog+ 
Kommunestyret i Oppegård valgte i 2019 å omdefinere Svartskog fra boligområde til LNF-område, på tross 

av at området har vært avsatt til utbyggingsområde i arealdelen i snart 25 år. OBOS presenterte før 

vedtaket i kommunestyret miljøprosjektet Svartskog+ som er planlagt i samarbeid med Lund Hagem 

arkitekter, et prosjekt med småskala bebyggelse tilpasset naturen og terrenget på Svartskog, og med 

forutsetning om svært høye ambisjoner om klimavennlig utbygging og transport. Svartskog+ vil ikke bare 

sette Nordre Follo på kartet med landets kanskje mest ambisiøse miljøprosjekt, men det vil også legge til 

rette for at alle de som allerede bor på Svartskog vil få skole, barnehager og lokaltilbud i nærheten, noe de 

ikke har i dag. I dag er Svartskogsamfunnet bilbasert, men med Svartskog+ vil man få et reelt nærtilbud 

med grønn mobilitet for hele nærmiljøet, og kun 18 minutters reisevei med elbuss til Oslo S. 

OBOS mener at Nordre Follo kommune bør sette seg inn i miljøprosjektet Svartskog+ i forbindelse med den 

kommende revisjonen av kommuneplanens arealdel og tilbakeføre området til utbyggingsområde. OBOS 

stiller gjerne opp for å presentere våre planer og visjoner for Svartskog+, herunder grønn mobilitet. 

Boligforsyning og sosiale boformer 
Stortinget gjennomførte våren 2021 en endring i plan- og bygningsloven der “tilstrekkelig boligforsyning” er 
tilføyd i §3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen. Nasjonale myndigheter forventer at kommunene vil 
vektlegge god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, variert og sosial boligbygging.  
  
Det er viktig å tilrettelegge for et mangfold av ulike boliger i Nordre Follo. Mangfold betyr boliger med ulik 
størrelse, prisklasse og typologier tilpasset ulike livssituasjoner, men også ulike boformer. En god boligmiks 
vil sikre et mangfold av beboere som vil gjøre planområder som utvikles blir mer attraktivt og inkluderende 
for mange grupper. Mangfold skaper sosial robusthet – og er en nøkkelfaktor for å skape tillit, trygghet og 
tilhørighet.  

 
OBOS ønsker å bygge boliger for alle grupper, og en utbygging kun konsentrert umiddelbart rundt 

knutepunktene vanskeliggjør variasjon i type boenheter og utelukker en stor gruppe boligsøkende, spesielt 

unge familier med barn. OBOS har til vurdering flere områder som ligger 1 til 2 km fra Ski stasjon og som 

kan tilpasses unge på en bedre måte enn arealene ved stasjonen. På disse områdene vil det kunne bygges 

rimeligere boliger som er egnet for familier med barn, samtidig som det fortsatt er gangavstand til Ski 

stasjon og til øvrige servicetilbud i Ski sentrum. 

 

OBOS ønsker å tilby OBOS Deleie og OBOS Bostart i våre prosjekter for å bidra til 
at også førstegangsetablerere og andre boligkjøpere kan få økonomisk mulighet 
til å kjøpe en sentral bolig med kort gangavstand til togstasjon og 
hverdagsfunksjoner.   

 
Målet med OBOS Bostart og OBOS Deleie er å bidra til at flere personer med alminnelig inntekt kan ha råd 
til å kjøpe ny bolig. Ved OBOS Bostart vil kjøper kunne kjøpe boligen til en rabattert pris. OBOS Deleie er en 
løsning hvor man kjøper boligen sammen med OBOS, f.eks. med en eierandel på 50 % hver. Kjøper kan 
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etter hvert kjøpe seg opp i eierandel når man får mulighet til det. På den måten vil flere innbyggere som i 
utgangspunktet ikke kan kjøpe bolig, få muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.  
  
I utkast til planprogram er det vektlagt behov for sosial bærekraft i forbindelse med planlegging av nye 
boligområder. Sosial bærekraft er sterkt knyttet til temaene nærmiljø og naboskap. De fysiske rammene 
hvor det er mulig å treffe folk både inne og ute er vesentlige, samt å investere i god arkitektonisk utforming 
for møter, felles aktiviteter og deling.   
  
OBOS planlegger å utvikle et kafékonsept i Waldemarhøyveien 1-prosjektet som  
både gir arbeidstrening for ungdom og blir en sosial møteplass for nabolaget. Målet er å forhindre 
utenforskap hos unge.  

   

 
Arealstrategier som premiss for arealutviklingen 
OBOS støtter de ti ulike arealstrategiene til Nordre Follo kommune. Vi mener imidlertid at det er 
riktig at kommunedelplan i bydel Ski Øst fra 2016 (syd for Kjeppestadveien) hvor vi eier Industriveien 13, 15 
og 17 sammen med AF-gruppen, videreføres ved rullering av kommuneplanen, dette for å tilby et mangfold 
av boliger sentralt i Ski.  
 

Medvirkning 
Medvirkningsprosesser kan være et virkemiddel som bidrar til å skape tilhørighet og inkludering. Det å 
kunne delta og bidra og være en ressurs for hverandre, støtter opplevelsen av å være del av et 
fellesskap. Utover det generelle kravet om medvirkning i plan- og bygningsloven vil OBOS være opptatt av 
god medvirkning fra de involverte grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger 
i utviklingen av arealplaner, slik at de får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine 
synspunkter.   
 

 

OBOS har som boligutvikler et sterkt fokus på Nordre Follo kommune.  Vi ønsker å være en positiv og viktig 

bidragsyter i kommunens boligutvikling, med hovedvekt på å utvikle og bygge flest mulig gode og 

bærekraftige boliger for kommunens nåværende og framtidige innbyggere.  

 

Med vennlig hilsen 

 

      

          

Daniel Kjørberg Siraj        

Konsernsjef      


