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Innspill til kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune 

Viser til varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune med frist for 
innspill 1. november 2021.  
Solon Eiendom, i samråd med grunneier, fremmer med dette innspill knyttet til gnr/bnr 369/38 og deler av 

369/33.  

Eiendommen ligger ved Tandbergåsen, langs Kråkstadveien. Området ligger plassert i et etablert boområde. Til 
sammen er området ca. 14 dekar, hvorav store deler består av skog. Skogen er nylig fjernet med unntak av noen 
trær.  

 

Eiendommen ligger «inneklemt» mellom eksisterende boliger i nord, syd og øst. Mot vest grenser eiendommen 
mot Kråkstadveien. Skogen har lav bonitet og på grunn av omkringliggende boliger er det ikke muligheter for 
utvidet skogbruk for dette området. Arealet tilfører liten verdi til området, slik det fremstår i dag,  og det ligger 
derfor godt til rette for en transformasjon.  

Nordre Follo kommune 

 

 

 



Vi mener dette området vil egne seg godt til boligformål i form av konsentrert småhusbebyggelse.  

 

Overordnede føringer fra statlige og regionale planer og gjeldende kommuneplan for Ski, legger godt til rette for 
knutepunktsutvikling med stor vekt på å utvikling av Ski sentrum, i nær tilknytning til Ski stasjon. Det er dog 
mangel på arealer som tilrettelegger for prosjekter med konsentrert småhusbebyggelse, med unntak av noe 
vedlikeholdsvekst tilknyttet mindre tettsteder i kommunen.  

Et prosjekt i Tandbergåsen kan potensielt bygges ut med ca. 40-45 boliger og vil derfor bidra positivt med hensyn 
til variasjon i boligtypologier. Antall boliger er stort nok til å gi et godt supplement til leilighheter i  Ski sentrum, 
samtidig som at det ikke er større enn at det må kunne kategoriseres som vedlikeholdsvekst og tilfalle 10% av 
boligmassen som skal planlegges utenfor priorierte utbyggingsområder.  

Området ligger ca. 2 km fra Ski sentrum og må sies å ha en sentral beligghenhet hvor man kan tilby boliger med 
utgang til privat hage og gode fellesarealer, i et rolig, trygt og etablert boligområde.  



Side 3 

 

 

Det er planlagt et prosjekt med fokus på gode og rause fellesområder hvor det legges til rette for lekearealer 
tilpasset barn i ulike aldersgrupper. Boligene vil bli bygget i tre, med naturlige farger og tradisjonelle 
saltaksløsninger. For å bidra til redusert bilbruk planlegges det for fellesfunksjoner som treningsareal i deler av 
felles parkeringskjeller, lav parkerinsgdekning, bildelingsordning og godt tilrettelagt for «parkering» og lading av 
el-sykler.  På bakkeplan vil det bygges et felleshus. Dette kan benyttes til felles kontor/lekserom på dagtid, 
selskapslokale for beboere på feltet, og ikke minst som en sosial møteplass med f. eks gaming- og spill-aktiviteter 
på ettermiddag og kveld. Tiltaket vil bidra til et godt bomiljø og gir også et tilbud til eldre barn og ungdom. 

Vi ønsker gjerne å presentere prosjektet i forbindelse med kommunens sin vurdering av innspillet.  

 

Med vennlig hilsen 

Solon Eiendom ASA 

Torgils Kvam 

Prosjektsjef 

Tlf. 902 06 830 

tk@soloneiendom.no 

mailto:tk@soloneiendom.no
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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:  Tandbergåsen - Kråkstadveien 

Adresse:  Uadressert 

Gnr/bnr 369/38 og deler av 369/33 

Forslagsstiller: Solon Eiendom ASA 

Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

 

Områdets størrelse i m2  Ca. 14 dekar, 14 000 m2 

Beskrivelse/dagens bruk Ubebygd eiendom. Det er noe skog 
på eiendommen, men denne er nylig 
fjernet.  Adkomstvei til flere boliger i 
Tandbergåsen går over 
eiendommen.  

Formål i gjeldende kommuneplan LNF a 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan  
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Foreslått arealformål  Bebyggelse & Anlegg. Bolig - 
konsentrert småhusbebyggelse 

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

Nei 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Ubebygd. Det ligger en privat 
kjørevei på eiendommen sydside. 
Veien benyttes som adkomstvei til 
flere boliger i området.   

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Nei 

Samfunnsforhold  
 

 

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

Innspillet er ikke i tråd med 
arealstrategier i 
planprogrammet. Strategiene 
er tilpasset prioriterte 
utbyggingsområder, som skal 
tilsvare 85% av boligreserven 
til kommunen. Innspillet 
knyttet til Tandbergåsen må 
vurderes som 
vedlikeholdsvekst med et 
svært godt tilskudd til 
planprogrammets punkt 4.2 
«Boligforsyning og sosiale 
boformer». Hvor variert 
boligbygging trekkes frem.  
Planprogrammet vektlegger 
også trygge og gode bomiljø i 
form av mulighet for 
nærrekreasjon og sosiale 
boformer.  

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

Nei 

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

Det er 1,9 km fra 
eiendommen inn til 
jernbanestasjonen i Ski.  
 
Det er buss fra busstopp på 
Tandbergløkka til 
jernbanenstasjonen 
 (rute 525 – Kråkstad) som 
går med 30 minutters 
mellomrom. 2 avganger per 
time. Reisetid til stasjonen er 
ca. 6 minutter med buss.  



3 
 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

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

Eksisterende avkjørsel fra 
fv.1368, Kråkstadveien, vil 
benyttes. Det er gode 
siktlinjer i begge 
kjøreretninger.  Offentlig 
gang- og sykkelvei er ferdig 
opparbeidet langs 
Kråkstadveien og grenser inn 
mot eiendommen.  

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? 

Nærmeste dagligvare og 
tjenestetilbud finnes i Ski 
sentrum, ca. 1,9 km fra 
eiendommen.  
 
Tiltaket retter seg i 
utgangspunktet mot 
barnefamilier og unge i 
etableringsfasen, men også 
for øvrige aldersgrupper, som 
ønsker en bolig med utgang 
til privat hage og et etablert 
boområde med lite trafikk.  
Det legges til rette for en 
betydelig utbygging i Ski 
sentrum hvor boligene blir 
bygget som leiligheter i 
blokkbebyggelse. Av områder 
avsatt til bolig i gjeldende 
kommuneplan er det 
begrenset hvor mye som 
legger til rette for 
konsentrert 
småhusbebyggelse. Dette er 
en boform som vi ser at 
barnefamilier foretrekker 
foran en leilighet i blokk. Det 
er derfor viktig at det legges 
til rette for et visst antall 
boliger av denne typen i 
kommuneplanen og at også 
disse får en sentral 
beliggenhet, med tilknytning 
til et sentrum/tettsted.   
 
Eiendommen tilfører per i 
dag liten verdi til området 
rundt. Det går en sti gjennom 
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skogen, men foruten det 
inviterer ikke 
skogen/vegetasjonen til lek 
eller rekreasjon. Utvikling av 
et boligfelt med tilgjengelige 
lekeområder for beboere i 
området vil være et positivt 
bidrag. Det vil også kunne 
legges til rette for å utbedre 
adkomstveien 
(Tandbergåsen), som er en 
smal kjørevei.  

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

Det vil bli lagt stor vekt på gode 
felles uteområder i prosjektet, 
hvor lekeplasser tilpasset flere 
aldersgrupper vil bli etablert. 
Eiendommen får bilfrie tun og 
også de små barna vil kunne 
«vandre fritt» inne på 
fellesområdene.  

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Det ligger offentlig 
hovedledning langs 
Kråkstadveien i direkte 
tilknytning til eiendommen.  
Overvannshåndtering søkes 
løst med lokal 
overvannshåndtering og sikre 
flomveier.  
Det ligger en trafo på 
eiendommen i dag som vil 
kunne benyttes for 
tilknytning for el—forsyning. 
Renovasjonsløsning vil løses i 
samarbeid og anbefalinger 
fra Follo Ren.   

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

Kretsnummer 2 – Ski 
Skolekrets.  
Avstand til ski skole og ski 
ungdomsskole er ca. 2,3 km.   
 
Eikeliveien BHG er nærmeste 
barnehage, ca. 1,3 km fra 
eiendommen.  
 
Eiendommen ligger tett på 
Kråkstad skolekrets og det 
kan vurderes om det er 
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hensiktsmessig å vurdere 
skoletilhørighet i den retning.  

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann  
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 

- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Overvann vil håndteres lokalt 
på tomta og det bli sikret 
trygge flomveier.  
Tiltaket medfører ikke 
endring av flomveier.  

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Avkjørsel til eksisterende 
adkomstvei (Tandbergåsen) 
fra fv 1368. Inn/ut-kjøring 
med gode siktlinjer.  
Fra Tanbergåsen er det 
planlagt direkte adkomst inn 
i parkeringskjeller inne på 
eiendommen.  
Utbyggingen er begrenset og 
tilfører en liten økning i ÅDT 
for Tandbergåsen (privat 
adkomstvei).  Det legges til 
rette for en lav 
parkeringsdekning.  

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

 

Nei 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

En mindre del av 
eiendommen inn mot 
Kråkstadveien ligger i gul 
støysone.  

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? 

Grunnforhold består delvis av 
fjell i dagen. Det er ikke 
foretatt grunnundersøkelser, 
men antas av det er liten 
avstand til fjell og ellers 
stabile masser.  
Eiendommen har en forsiktig 
helning fra øst mot vest.  
Tomten er ubebygd 
(jomfruelig mark) og det vil 
være lite sannsynlig med 
forurensing i grunn.  
 

Naturressurser (oppgis i m2) Ca. 8 000 m2 av 
eiendommen består av skog.  
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- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 
mark/dyrkbar mark/skog?   

- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? 

 
Tiltaket berører ikke 
våtmarksområder.  

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

Det er ikke gjort 
observasjoner av sårbare 
arter/naturtyper i området i 
henhold til artsdatabanken.  

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

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

 
Østensjøbekken ligger ca. 
450 meter vest for 
eiendommen.  
 
Tiltaket vil ikke ha 
konsekvens for drikkevannet 
og vannmiljøet.  
 
 
 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Det går en (uregistrert) sti 
over eiendommen i retning 
Øst/Vest. Denne vil ikke bli 
opprettholdt ved 
gjennomføring av tiltaket.  
Det går også en sti langs den 
østlige siden av 
eiendommen. Denne vi bli 
opprettholdt som en 
offentlig tilgjengelig sti. 
Prosjektet vil bidra til å 
«fremheve» denne som en 
offentlig tilgjengelig 
forbindelse.  

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
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