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Ormerudveien 18 – 22A: 
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Beskrivelse 
          
1. Bakgrunn   

Utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel ble vedtatt 26.08.2021 og 
lagt ut til høring med frist 1.november 2021 for merknader og arealinnspill. 
Arealinnspillet for Ormerudveien 18–22A er utarbeidet med bakgrunn i at 
boligblokker nylig er oppført og er under oppføring, syd for eiendommen. Tomten 
i Ormerudveien 18 og 20 grenser i hele sin lengde mot syd til dette 
fortettingsområdet. Det er derfor naturlig å tenke en annen utnyttelse enn 
eneboliger på disse sentrale tomtene. Et rekkehusprosjekt kan bidra til en god og 
kvalitetsmessig utvikling av området, og er en naturlig nedskalering av 
bygningsvolumer fra boligblokker til eneboliger. Rekkehus vil også kunne tiltrekke 
seg småbarnsfamilier og dermed tilføre området en ønsket befolkningsgruppe.  
 
Det er flere viktige forhold som gjør tomten godt egnet til fortetting: 
• Det er meget kort vei til offentlig kommunikasjon som tog og buss. 
• Tomten er i umiddelbar nærhet til «nye» Kolbotn barneskole som har veldig 

god kapasitet. 
• Det er behov for et variert boligtilbud i området og i Kolbotn. Rekkehus er en 

boligtype som er etterspurt av barnefamilier og nye boliger av denne type er et 
fint tilskudd til sentrum. De senere års fokus på utbygging av leiligheter har 
medført sterk økning i beboere over 60 år. 

 
2. Tomten 

Tomten er totalt på 5236 m2. Den er relativt flat ved Ormerudveien, men har en 
bratt skråning mot øst. Den nordligste tomten (nr. 22A) har et flatt areal mot 
Skiveien nedenfor skråningen. Syd for dette arealet langs Skiveien er nabotomten 
regulert til næring, og det er en pågående reguleringssak for å fortette denne. 
Nord for eiendommen er det eneboliger med adkomst fra Ormerudveien. Flere av 
disse har tomter ned mot Skiveien som er ubebygde på den nedre delen. Den 
bratte fjellskråningen mot Skiveien er opp mot 15 meter høy og har naturlig 
vegetasjon. Denne vegetasjonen ønskes beholdt som en grønn vegg, noe som vil 
bidra til å opprettholde et biologisk mangfold og opplevelsen av landskapsrommet 
langs Skiveien. Syd for eiendommen langs Ormerudveien, er det flere store 
boligprosjekter som er utviklet de seneste årene. Det nærmeste boligkomplekset 
er Kolbotn Hage, hvor den gamle eneboligen som sto på tomten ble bevart og 
flyttet og i dag er i bruk som grendehus for beboerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

    ORMERUDVEIEN 18-22A - AREALINNSPILL RULLERING KOMMUNEPLAN 2021                     
 SIDE  3  AV  7 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kartutsnitt  

 
Skråfoto over 
området 
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3. Regulering 

Tomten inngår i områdeplan for frittliggende småhusbebyggelse. Formålet er bolig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

’ 

Utsnitt fra 
kommunekart.com som 
viser reguleringsplaner i 
området. Syd for 
eiendommen vises 
reguleringsplanen for 
Kolbotn hage, øst 
reguleringsplan for 
Skiveien 54 (under 
arbeid) og sydvest 
skoleområdet. 

 

Utsnitt fra gjeldende  
kommuneplans arealdel. 
Ormerudveien 18-22A er 
avsatt til boligformål. 
Området avsatt til 
sentrumsformål og 
offentlig eller privat 
tjenesteyting ligger 
innenfor 
bestemmelsesområde 
for prioriterte 
utbyggingsområder. 
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4. Prosjektet 

Det foreslås 18-24 rekkehus. Antall boliger er basert på en vurdering av 
kommuneplanens bestemmelser om krav til private utearealer og felles utearealer for 
konsentrert småhusbebyggelse. Det er skissert et lekeområde i midtre del av tomten, 
som åpner seg mot syd og fellesarealene til Kolbotn hage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Virkninger 
Området er allerede bebygget og har formål bolig i kommuneplanen. For å gi hjemmel 
til fortetting foreslås det at det legges en sone for omforming og fornyelse over denne 

 

Planskisse som viser 
mulig orientering og 
struktur for 18 rekkehus. 
Konseptet gir mulighet 
for solrike private 
uteplasser mot vest. 
Gangatkomst langs 
eksisterende innkjørsel 
mot nord. 
Parkering i P kjeller er 
mulig både under vestre 
og østre rekke, begge 
med atkomst fra nord. 
Skisserte rekkehus i 3 
etasjer har bruksareal på 
ca. 120-150 m2 og 
takterrasser.  

 

Området sett fra 
nordvest. Kolbotn 
skole til høyre.  
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tomten. Øvrige virkninger er berørt i utfylt skjema for miljømessige og 
samfunnsmessige konsekvenser. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  Overordnede føringer 
Forslaget er i hovedsak i tråd med de ti arealstrategiene fra samfunnsdelen: 
1. Boligutbyggingen i Nordre Follo skal styres mot fortetting i prioriterte 

utbyggingsområder. 
Forslaget ligger utenfor, men helt i randsonen av det prioriterte 
utbyggingsområdet ved Kolbotn sentrum. 

2. Veksten skal skje innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær 
jernbanestasjoner i Ski og på Kolbotn 
Forslaget ligger helt i randsonen til det prioriterte utbyggingsområdet ved Kolbotn 
sentrum og nær Kolbotn stasjon, og vil således være en naturlig utvikling innenfra 
og ut. 

3. Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger mm 
Forslaget ligger ikke i sentrum. 

4. Lokalisering av virksomheter 
Ikke relevant 

5. Høy kvalitet på arkitektur, møteplasser og uterom og vektlegging av universell 
utforming i fortettingsprosjekter 

 
Området sett fra sydvest. Ormerudveien 16 i forkant, Kolbotn skole nede til 
venstre.  



 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

    ORMERUDVEIEN 18-22A - AREALINNSPILL RULLERING KOMMUNEPLAN 2021                     
 SIDE  7  AV  7 

Forslaget gir gode muligheter for arkitektoniske kvaliteter og gode møteplasser og 
uterom. Forslaget viderefører uterommet i Kolbotn hage, og det felles grendehuset 
vil bli liggende midt i dette uterommet. 
Felles utearealer og atkomster vil utformes universelt, og rekkehusleilighetene kan 
tilrettelegges for tilgjengelighet. 

6. Markagrensen endres ikke. Nærturområder, områder for bynært friluftsliv og 
grønnstrukturene ivaretas, prioriteres og styrkes 
Eiendommen ligger i et etablert boligområde, og forslaget endrer ikke 
markagrensen eller turområder. 

7. Gode gang- og sykkelveiforbindelser prioriteres, spesielt fra sentrum og ut til 
tettstedene mm. Snarveier opprettholdes 
Gang- og sykkelvei er etablert langs Ormerudveien fra Kolbotnveien til atkomsten. 
Det er ingen eksisterende snarveier over eiendommen. 

8. Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes 
og sikres mot nedbygging og fragmentering. 
Forslaget ligger i et etablert boligområde og påvirker ikke viktige naturverdier eller 
økologiske funksjonsområder. Forslagets fotavtrykk er basert på krav til MUA i 
kommuneplanen og krav til blågrønn faktor vil bli ivaretatt. 

9. Nullvisjon for tap av matjord 
Forslaget ligger i et etablert og bebygd boligområde, og berører ikke dyrket eller 
dyrkbar mark. 

10. Folkehelse og samfunnssikkerhet 
Forslaget er i tråd med krav til folkehelse og samfunnssikkerhet. Rekkehusene 
ligger i sone for ras- og skredfare, men på et relativt flatt platå med eksisterende 
bebyggelse, og ny bebyggelse vil trolig ikke utgjøre ras- eller skredfare. 
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  
Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 
kommuneplanen. 

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 
til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021. 

• Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 
tråd med føringene gitt i planprogrammet. 

• Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 
videre. 

• Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 
veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012. 

• ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 
kommunens planlegging (DSB, 2017). 

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 
arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 
følgende leveres inn: 

• Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 
stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil. 

• En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet. 

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 
kommunekart. 

 

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 
Område: Kolbotn 
Adresse: Ormerudveien 18-22A 
Gnr/bnr 240/239, 426 og 291 
Forslagsstiller: Glomar Eiendom AS 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet 

Se vedlegg 

Områdets størrelse i m2 5.236 m2 
Beskrivelse/dagens bruk 3 eneboliger + felles avkjørsel 
Formål i gjeldende kommuneplan Boligbebyggelse + veg (Skiveien) 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan H110: Nedslagsfelt drikkevann 

H310: Ras- og skredfare 
H220: Gul støysone (Skiveien) 
H210: Rød støysone (Skiveien) 

Foreslått arealformål Konsentrert småhusbebyggelse 
Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner? 

Nei, ikke kjent. 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd? Bebygd (eneboliger) 
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Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet? 

Nei 

Samfunnsforhold  

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

Ja, i hovedsak. Se vedlagte 
beskrivelse. 

Prioriterte utbyggingsområder 
Ligger området innenfor prioriterte utbyggingsområder i 
gjeldende arealdel Ski og Oppegård temakart 1? 

Nei, men området grenser helt 
inntil bestemmelsesområdet mot 
syd og øst 

Transportbehov, kollektivdekning, 
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det buss til Oslo sentrum/nærmeste 

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

- 500 m til Kolbotn stasjon 
- 380 m til bussholdeplass. Buss 
hvert 15 min mot Hauketo og Ski. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

- Eksist. Adkomstvei til 4 eneb. Må 
opprettholdes/justeres til nr. 22B. 
Tenkes utvidet til felles parkering 
for nye rekkehus. 
- Gang- og sykkelvei starter ved 
avkjørselen. 

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

lokalsamfunnet? 

- 400 m til Sentrumsbygget på 
Kolbotn 
- 100 m til Kolbotn skole 
- Småbarnsfamiler i hovedsak 
- Bidrar til naturlig fortetting av 
eksisterende småhusområde. 
Etablering av felles 
uteoppholdsareal kan benyttes av 
andre i nærmiljøet. 
 
 

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

Gode muligheter for å etablere 
fellesområder for sikker og trygg 
lek på eiendommen. Umiddelbar 
nærhet til skole og barnehage 
med uteområder for lek. Skogen 
på Rikeåsen i gåavstand: under 
500 m 

Teknisk infrastruktur 
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, ledningsnett 

(fjernvarme, fiber) og renovasjon 

Teknisk infastruktur er etablert. 

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehjem 

- 100 m Kolbotn skole 
- 350 m til Kolbotn barnehage, 
Skolebakken 
- 1 km til Kombo, 1,7 km til Høyås, 
1,8 km til Bjørkås 
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Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann 
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse) 

- Definert flomvei på eiendommen 
langs Skiveien pga topografien, 
lavpunkt 
- Nei 
- Overvann behandles på egen 
grunn 
  

Trafikk 
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning. 

- Økt belastning for Ormerudveien 
til og fra Kolbotnveien er ikke 
vesentlig. 

Miljø og naturressurser 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

Nei 

Støy 
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone? 

Liten del av eiendommen nederst 
mot Skiveien i rød støysone. Deler 
av tomten er i gul støysone 
(Skiveien) men er ikke foreslått 
bebygd. 

Grunnforhold 
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng? 
- Medfører tiltaket endringer av grunnvannstand? 
- Finnes det forurenset grunn i området? 

-Ja, innenfor H310: Ras- og 
skredfare: Mulighet for kvikkleire 
ihht NGIs løsmassekart «marin 
grense og mulighet for marin 
leire». Eiendommen har fjell i 
dagen, som vises på alle sider. 
- Ikke kjent 
- Bratt fjellskråning mot øst og 
Skiveien 
- Tiltaket endrer ikke 
grunnvannstand 
- Ikke kjent forurenset grunn i 
området 

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 

mark/dyrkbar mark/skog? 
- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? 

- Nei 
- Nei 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk? 

- Ikke berørt 

Vannmiljø 
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag? 
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø og 

vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet? 

- 450 m Augestadbekken øst for 
Kollen 
- Ikke i 100 m beltet 
- Tiltaket ligger i nedslagsfelt for 
drikkevann (H110) men vil ikke 
påvirke dette 
- Vil ikke påvirke vannmiljøet 
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Eventuelle andre vurderinger: 
Kolbotn er i endring og det utvikles mange leiligheter i blokk sentralt. Det er et ønske om å 
få til en variert befolkningssammensetning og rekkehus i sentrumsområdet vil være et 
positivt tilskudd. Tomten ligger fint til for en naturlig overgang fra blokkbebyggelsen i 
Ormerudveien 16, til eneboligene nord for eiendommen, hvor rekkehus vil være en naturlig 
overgang. Nærheten til skole, barnehage, Kolbotn sentrum, Kolbotn stasjon, skogsområdet 
på Rikeåsen og Kolbotnvannet gjør området veldig attraktivt for småbarnsfamilier. 

Rekreasjon og friluftsliv 
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier? 

Tiltaket berører ikke rekreasjon- 
og friluftslivområder. Høy 
fjellskrent mot Skiveien med 
naturlig vegetasjon ivaretas 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner? 
- Berører tiltaket historiske steder og veier? 

- Nei 
- Nei 
- Nei 

 
 


	Kart 1000
	Utomhus 1000

