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FORORD
Forslag til reguleringsplan for Kantorveien-Båtsleppa er en privat detaljreguleringsplan
utarbeidet av Civitas AS, R21 Arkitekter AS, Bar Bakke landskapsarkitekter AS og
Sweco på vegne av forslagsstiller KTV Prosjekt AS (Bonum).
Planområdet på 18,1 daa ligger på vestsiden av Veslebukta i nordenden av
Kolbotnvannet. Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for
boligutbygging i tråd med områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Planområdet
omfatter felt B3 samt tilliggende veianlegg og nærmiljøanlegg.
Illustrasjonsprosjektet inneholder til sammen 86 boenheter: 52 leiligheter fordelt på 3
blokker, 14 rekkehus og 20 duplex-enheter (boliger over to plan i bygg på 4 etasjer).
Planforslaget legger opp til en breddeutvidelse av Båtsleppa og Kantorveien med
fortau, samt turvei både på land og på vann innenfor «byparken» langs Kolbotnvannet.
Innenfor felt B3 ligger det i dag 13 eneboliger og tomannsboliger med hager som
strekker seg frem til vannkanten. En stripe nærmest vannet er kommunal eiendom,
men fremstår som privatisert og er ikke tilgjengelig for ferdsel.
Planforslaget faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger. ROS-analysen
følger som vedlegg til planforslaget. Hovedkonklusjoner fra ROS-analysen er tatt med i
planbeskrivelsen.
Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til offentlige instanser, hjemmelshavere
og naboer den 09.11.2018. Offentligheten ble varslet med annonsen i Oppegård avis
den 08.11.2018. Varslingsfristen var 03.12.2018. Da enkelte naboer og grunneiere
varslet at de ikke hadde mottatt varslingsbrev, ble det sendt ut nye brev den
07.12.2018. Varslingsfristen ble utsatt til 04.01.2019. Det kom inn 16 uttalelser.
Planforslaget består av følgende dokumenter.
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Plankart, datert 25.03.2021



Reguleringsbestemmelser, datert 27.04.2021



Planbeskrivelse, datert 27.04.2021 (dette dokumentet)



Utredninger av fagtema, se liste på side 6, samt fullstendig oversikt bakerst i
planbeskrivelsen.
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NØKKELOPPLYSNINGER
Kommune: Nordre Follo kommune
Eiendommer gnr/bnr: 40/138, 164, 289, 718, 719, 720, 783, 784, 785, 786, 787, 815, 816,
873, 874, 962; 50/36
Gjeldende planstatus: Områderegulering for Kolbotn sentrum:
• Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse
• Grønnstruktur – naturområde - grønnstruktur, friområde
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – veg, annen veggrunn/tekniske anlegg
• Bruk og vern av sjø og vassdrag – friluftsområde i sjø og vassdrag
………………………………………………………………………………………………………..
Forslagsstiller: KTV Prosjekt AS, org.nr. 919739150
Parkveien 37, 0258 Oslo
Kontaktperson: Arild W. Jacobsen, tlf: 934 52 950, aj@bonum.no
Plankonsulent: Civitas AS, Grubbegata 14, 0179 Oslo.
Kontaktperson: Tone Færøvik, tlf: 90 53 66 43, tone@civitas.no
Arkitekt: R21 Arkitekter AS
Kontaktperson: Thomas Thorsnes, tlf: 99 52 48 81, thomas@r21.no
Landskapsarkitekt: Bar Bakke landskapsarkitekter AS
Rådgivende ingeniør: Sweco AS
………………………………………………………………………………………………………..
Planforslagets hovedformål: Boligbebyggelse (blokkbebyggelse og rekkehus)
Planområdets areal: 18,1 daa
BRA: Totalt: 10500 m² BRA
Antall nye boenheter: 86 (illustrasjonsprosjektet)
Konsekvensutredningsplikt: Nei
………………………………………………………………………………………………………..
Varsling om igangsatt detaljregulering (brev): 09.11.2018 og 07.12.2018
Kunngjøring oppstart (annonse): 08.11.2018
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Bakgrunn
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Grunnlag for planarbeidet
Grunnlaget for planarbeidet er områdereguleringen for Kolbotn sentrum, som legger opp til
at eneboligområdene i randsonen til Kolbotn sentrum skal fortettes med blokkbebyggelse
og konsentrert småhusbebyggelse. Foreliggende planforslag er i tråd med
områdereguleringens føringer, men med enkelte justeringer av byggegrenser og høyder.
Justeringer av byggegrensene gir et større samlet uteoppholdsareal i gårdsrommet.
Høydejusteringen beror på feil dimensjonering av etasjehøyder i områdereguleringen.

Figur 1. Varslet plangrense for detaljregulering av Kantorveien-Båtsleppa
Kart: Civitas

Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030, vedtatt 13.05.2019
Kommuneplanen har følgende hovedmål:
- Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
- Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling
og bevaring av overordnet grønnstruktur.
- Transportsystemet skal knytte den flerkjernede regionen sammen på en rasjonell og
miljøvennlig måte.
Nordre Follo kommune har en nullvisjon for tap av matjord, og legger opp til at nye boliger,
arbeidsplasser og sosial infrastruktur skal etableres i gang- og sykkelavstand til
kollektivknutepunktene. Gang- og sykkelinfrastruktur, utbygging i kollektivknutepunkt og
«10-minuttersbyen» skal prioriteres slik at en økt andel av fritidsreisene kan foregå til fots,
på sykkel eller ved bruk av kollektivtransport.
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I Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus er Kolbotn definert som lokal
by/tettsted. Dette innebærer at stedet skal utvikles «innenfra og ut», med konsentrert
bebyggelse gjennom fortetting i sentrumsnære områder, Fortetting skal skje gjennom en
tilpasning til stedets særpreg. Det skal utvikles et variert boligtilbud som møter
innbyggernes ulike behov, gode møteplasser og god tilgjengelighet til sentrumsnære
rekreasjonsarealer. Senterområdene skal ha en tydelig avgrensning til omkringliggende
kultur- og naturlandskap.
Kolbotn har et potensiale for utvikling mot en attraktiv og urban stasjonsby ved vannet. Det
er utarbeidet områdereguleringer for Kolbotn sentrum og området Skiveien/Skrenten. Disse
planene følges opp av detaljreguleringer for en rekke delfelt. I kommuneplanperioden blir
det viktig å forvalte intensjonene i områdereguleringene på en god måte og sikre
gjennomføring som kan styrke Kolbotn som et attraktivt tettsted. Bymiljøet skal preges av
gode møteplasser, attraktive boligområder med variasjon i boligtyper. Nærhet til skoler og
barnehager skal bidra til å gjøre Kolbotn attraktivt for barnefamilier. Med handels- og
servicetilbud, kulturhuset Kolben og svømmehall plassert i sentrum, kan Kolbotn tilby viktige
funksjoner for et stort antall innbyggere. Det skal tas vare på Kolbotns grønne omgivelser
og legge til rette for forbindelser rundt vannet og fra sentrum ut til boligområder og nærrekreasjonsområder. Et økt press på dagens arealer krever økt kvalitet og tilrettelegging av
møteplasser og turveinett. Torg, nærmiljøområder og møteplasser skal innby til aktivitet og
opphold for ulike aldersgrupper.
Områderegulering for Kolbotn sentrum
Områdereguleringsplan for Kolbotn sentrum ble vedtatt i 2017. Planen omfatter et større
område på begge sider av jernbanen og legger rammer for videre utbygging av
sentrumsfunksjoner, teknisk infrastruktur, grønnstruktur, grad av boligfortetting og bevaring
av kulturminner og kulturmiljø. Planområdet for områdereguleringen er i kommuneplanens
arealdel 2011-2022 avsatt til boligbebyggelse, sentrumsmål, offentlig eller privat
tjenesteyting, grønnstruktur og vei. På bakgrunn av føringer gitt i kommuneplanen og
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal områdereguleringen ivareta tre
mål:
1. Bymessig sentrum med mangfold av funksjoner
2. Framtidsrettet og klimanøytralt sentrum
3. Prioritet for gange, sykkel og kollektivtransport
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Figur 2. Utsnitt av plankart områdereguleringen for Kolbotn sentrum.

Planområdet for foreliggende detaljreguleringsforslag ligger innenfor områdereguleringens
felt B3, GN5, GF3, SV1 og SV3. Felt B3 er regulert til boligbebyggelse, herunder rekkehus
og blokkbebyggelse. Utnyttelsesgraden for felt B3 er på maks 10500 m2 BRA (§5.2). Maks
etasjehøyder er angitt med kotehøyder. Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) er 3100 m2
(§5.2). Videre angir foreslått områderegulering bestemmelser knyttet til lekeplasser (§4.3),
utearealer (§4.2), blågrønn faktor (§4.4) og overvannshåndtering (§4.11). § 20.1. stiller krav
om detaljregulering før igangsetting av søknadspliktige tiltak. § 21 stiller krav om nærmere
undersøkelser av grunnforhold, støy, forurensning i anleggsperioden m.m.
Felt GN5 og GF3 er angitt med formålet grønnstruktur, herunder henholdsvis naturområde
og friluftsområde. Her angir områdeplanen opparbeidelse av en turvei som del av en
sammenhengende turveiforbindelse rundt Veslebukta.
Del av Kantorveien samt Båtsleppa er inkludert i planområdet. Kantorveien skal utvides
med tosidig fortau, og Båtsleppa skal utvides med ensidig fortau i tråd med
områdereguleringen for området.
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Opparbeidelsen av Båtsleppa ivaretas gjennom rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse for
boligbebyggelsen i felt B3. Opparbeidelse av Kantorveien ivaretas gjennom rekkefølgekrav
knyttet til felt B2/Kantorbekken Terrasse. Opparbeidelse av fortau og grøntrabatt/grøft på
østre side av veien knyttes til felt B3.
Områdereguleringens rekkefølgekrav om turvei langs Kolbotnvannet ivaretas med løsning
på vann i forbindelse med fase 1 av utbyggingen og på land i forbindelse med fase to av
utbyggingen.

Figur 3. Utsnitt av illustrasjonsplanen til områdereguleringen visualiserer typologiene og
bebyggelsesstrukturen.

1.2 Formål med reguleringsplanen
Prosjektets ytre rammer, både for byggegrenser, høyder og utnyttelse, er allerede fastsatt
gjennom områdereguleringsplanen for Kolbotn sentrum. Formålet med detaljreguleringen er
å konkretisere detaljene i prosjektet, knyttet til en nøyaktig plassering av bebyggelse, av
avkjørsel og interne gangforbindelser, opparbeidelse av utearealer og lekeplasser, løsning
for overvannshåndtering og flomveier, plassering av renovasjon osv.

1.3 Planområdet
Planområdet er 18,1 daa og omfatter boligeiendommene i Kantorveien 7a-c, 9, 11 og 13 og
Båtsleppa 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13 samt tilliggende veier.
Innenfor felt B3 ligger det i dag 13 eneboliger og tomannsboliger med hager som strekker
seg frem til vannkanten. En stripe nærmest vannet er kommunal eiendom, men fremstår
som privatisert og er ikke tilgjengelig for ferdsel. Se kart og flyfoto av planområdet på neste
side.
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1.4 Utredningskrav
Planforslaget faller ikke inn under KU-forskriften og skal ikke konsekvensutredes.
Områdereguleringen er konsekvensutredet, og planforslaget er i tråd med boligformålet
som hjemles i områdereguleringens felt B3. Flere av konsekvensutredningene knyttet til
områdereguleringen er gyldige også for etterfølgende detaljreguleringsplaner.
Områdereguleringen stiller krav til utredning av en rekke tema, bl.a. trafikk, grunnforhold,
biologisk mangfold, energiløsninger, overvannsflom og VA-løsninger. Utredningene av de
ulike fagtemaene er oppsummert i planbeskrivelsen og følger som egne vedlegg til saken.
Planforslaget anses å være tilstrekkelig opplyst i tråd med lovens krav.

Figur 4. Eksisterende eiendomsstruktur og bebyggelse innenfor planområdet.
Illustrasjon: R21 Arkitekter
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Figur 5. Ortofoto med planavgrensningen markert.
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Kilde: 1881/R21 Arkitekter
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Terreng og jord
Topografi
Kantorveien ligger på et høydedrag og terrenget faller derfra både mot øst og vest.
Kantorveien faller også i sørlig retning. Planområdet på østsiden av Kantorveien består av
berg i dagen på det høyeste partiet langs veien, og faller bratt ned til et flatere parti langs
vannet. Høydeforskjellene internt i planområdet er på ca. 15. meter. De lavere partiene mot
vannet består av løsmasser/fyllmasser.

Figur 6. Kartet viser plassering av terrengsnitt 1-4.
Kilde: Kartverkets høydedatatjeneste/Sweco

åå/XXXX

0217-2018013

DETALJREGULERING FOR FELT B3 – KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA

side 15 / 75

PLANBESKRIVELSE

datert: 02.07.2019, rev. 27.04.2021

Figur 7. Høydeprofiler gjennom planområdet. Kilde: Kartverkets høydedatatjeneste/Sweco

2.2

Geologi
Grunnforholdene er redegjort for i geotekniske notat av Sweco (datert 06.05.2019, rev.
15.03.2021.)
Planområdet består i hovedsak av løsmasser i de flatere partiene mot øst og berg i dagen
mot vest. Det kvartærgeologiske kartet under gir en visuell oversikt over løsmassenes
overordnede fordeling. Kartet gir ingen informasjon om masser i dypereliggende lag.

Figur 8. Løsmassekart over felt B3. Grå områder angir fyllmasse. Rosa områder angir bart fjell.
Kilde: NGU/Sweco 2019
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Figur 9. Ortofotoet viser berg i dagen markert med rød stiplet linje.
Kilde: Sweco 2019

Figur 10. Områder under marin grense som kan inneholde leire eller marine avsetninger. Planområdet
er markert med rød sirkel.
Kilde: NVE Atlas/Sweco 2019
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Planmrådet ligger under marin grense og dermed innenfor aktsomhetsområdet for
områdeskred.
I forbindelse med prosjektering av brygge- og turveianlegget i nordenden av Kolbotnvannet,
ble det utført grunnundersøkelser som avdekket meget bløt kvikkleire og leire til berg under
et 4. m. dypt lag med torv. Bergoverflaten ligger på rundt 10 m. dybde i dette området.
I forbindelse med planlegging av en mulig tursti rundt Veslebukta sin vestside ble det gjort
geotekniske vurderinger av Sweco med undersøkelser i form av håndholdt myrstang på fire
steder (figur under). I dette området ble det avdekket et svært beskjedent torvlag over bløt
leire.

Figur 11. Plassering av prøvepunkter langs vestsiden av Veslebukta
Kilde: Sweco 2012

I februar 2021 ble det utført grunnundersøkelser sør i planområdet for å vurdere stabiliteten
i dette område. Undersøkelsene har avdekket sprøbruddsmateriale i enkelte punkter, noe
som tilsier at det er fare for utglidning av leirmasser. Selv om det er funn av kvikkleire i
området, tilsier lokale forhold med berg i dagen i planområdets randsone i vest at det ikke
vil være fare for et områdeskred. Eventuelle skred vil være lokalskred mot øst. Sikkerhet
mot lokale brudd er utredet i geoteknisk notat RIG-02 og vil bli håndtert videre i forbindelse
med geoteknisk prosjektering av avbøtende tiltak i forbindelse med rammesøknad.

2.3

Vannmiljø og vassdrag
Prosjektet ligger inntil Kolbotnvannet. Kolbotnvannet har generelt dårlig vannkvalitet, blant
annet grunnet høy tilførsel av forurenset overvann fra tilførselsbekker i rør, noe som gir et
høyt næringsinnhold og medførende algevekst.
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Kolbotnvannet ligger på høyde 95,2 over havet og har en utstrekning på 0,3 km2 .
Kolbotnvannet er regulert med overløp mot Gjersøen via Kantorbekken vestover.

2.4

Naturmiljø og biologisk mangfold
Vegetasjonstyper
Biofokus gjorde en kartlegging av området i mai 2019 som er redegjort for i rapport datert
06.05.2019, revidert 13.04.2021 Hovedfunnene refereres her:
Innenfor felt B3 finnes spredte elementer av viktig grønnstruktur, som eldre trær og lite
påvirket natur, mens storparten av arealet er lite biologiske interessant. Det er et stort
innslag av fremmede arter i hagene. I felt GN3 og GN5 inngår mye plenareal, men også
viktig grønnstruktur i form av flere svartor og partier med intakt kantsone og vierkratt og
strandsumpvegetasjon. Også i dette området inngår flere fremmede arter, og det er dumpet
hageavfall i kantsonen enkelte steder. Grønnstrukturen med størst biologisk verdi i
kantsonen er flere grove svartorer (flere måler over 40 cm i diameter), grove bjørker, partier
med vierkratt og naturlig strandsumpvegetasjon. I området som helhet (B3, GF3, GN5)
finnes også enkelttrær som skiller seg ut som biolgisk interessante. I vest inngår et lite parti
med en naturlig bergknaus med eldre furutrær og grunnlendt fattig mark. All avgrenset
biologisk viktig grønnstruktur er avgrenset og nummeret på kartet på neste side.
Artsmangfold
Kantsonen av Veslebukta er den delen av planområdet som er viktigst for det biologiske
mangfoldet. Trær og busker i kantsonen kan huse spesialiserte moser og sopp, og den er
et viktig levested for vanninsekter og fugl. Flere rødlistede sjøfugl og våtmarksfugl er
tidligere registrert i Veslebukta, deriblant Makrellterne (EN), hettemåke (VU), fiskemåke
(NT), sivhøne (VU) og toppdykker (NY). Blant småfugl er sivspurv (NT), stær (NY), taksvale
(NT) og nattergal (NT) registert i området. I kantsonen finnes også døende trær og busker,
som raskt blir levesteder for insekt og sopp.
Det er lite dokumentert artsmangfold i området for øvrig, og potensialet for rødlistearter og
andre sjeldne arter er begrenset. Potensialet per i dag er i hovedsak knyttet til de eldre
trærne i området, spredte enkelttrær og kollen med eldre furu.
Landskapsøkologi
Planområdet ligger i en av de få vegetasjonsrike viker i nærområdet, men er i stor grad
påvirket av utbygging. Kolbotnvannet lenger sør og vest er derimot i større grad uberørt av
utbygging, da terrenget er bratt ned til vannet. Der er det imidlertid lite utviklet
kantvegetasjon.
Fremmede skadelige arter
Fremmede arter er vanlige i området, både i de opparbeidede hagearealene og i
omkringliggende areal dit artene har spredt seg fra hageavfall eller med frø. Forekomstene
er i stor grad avgrenset på kart nedenfor. Det vises til Biofokus-notatet for en opplisting av
registrerte fremmede arter.
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Figur 12. Biologisk viktig grønnstruktur vist på flyfoto og illustrasjonsplan. De avgrensede områdene
beskrives nærmere i Biofokus’ rapport som følger planforslaget som vedlegg.
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Figur 13. Delområder med verdibegrunnelse og KU-verdi.

2.5

Kilde: Biofokus

Grønnstruktur og landskap
Grønnstruktur
Grønnstrukturen i området er knyttet til de private hagene og kantsonen mot Veslebukta.
Landskap
Veslebukta er en del av et større landskapsrom med Kolbotnvannet som det viktigste
elementet. Planområdet ligger i en overgangssone mellom naturlandskapet knyttet til
Kolbotnvannet og det bygde miljøet i Kolbotn sentrum. Det mer lokale landskapsrommet er
definert av vannet i øst og Tangen som strekker seg som en tunge og avgrenser
Veslebukta. Skrenten som skrår mot Kantorveien, bidrar også til en romlig avgrensning.

2.6

Helse- og miljøforhold
Støy
De nærmeste støykildene til planområdet er Kolbotnveien i vest og Skiveien og jernbanen i
øst. Planlagt bebyggelse i felt B3 ligger utenfor støysone for veg og bane.
Luftkvalitet
Området ligger ikke i nærheten av de viktigste kildene til lokal luftforurensning, og det er
ingen vesentlige luftkvalitetsproblemer utover det som kan forventes på tilsvarende areal
nært småbysentrum. Kilder til lokal luftforurensning er Kolbotnveien, Skiveien, de lokale
veiene i Kolbotn sentrum, jernbanen og lokal vedfyring. Planområdet ligger imidlertid i hvit
sone og er ikke belastet med luftforurensning ut over grenseverdiene.
Vannkvalitet
Kolbotnvannet har hatt dårlig tilstand med lavt oksygennivå, koliforme bakterier og
algevekst (ref. Pura, faktaark Kolbotnvann 2015). Partikkelinnholdet i vannet er også høyt
og bading frarådes. Kolbotnvannet har videre utløp til Gjersjøen via Kantorbekken i vest.
Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård vannverk, som forsyner tettstedene i gamle
Oppegård kommune med drikkevann. Kolbotnvannet er resipient av overvannet fra
planområdet.
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Jordforurensning
Det er ikke foretatt særskilte miljøprøver i grunnen i forbindelse med planarbeidet.
Det er ikke registrert forurenset grunn i tiltaksområdet i Miljødirektoratets database
Miljøstatus. Det er heller ikke gjennomført miljøtekniske grunnundersøklser i planområdet
tidligere så langt vi kjenner til.
Det kan ikke utelukkes at det kan finnes forurenset grunn der det er tilkjørte fyllmasser
innenfor planområdet. Det kan også være nedgravde oljetanker som kan ha avgitt lokal
forurensning i grunnen. Generelt er imidlertid tett leire ikke lett å infiltrere med forurensning.
Kartlegging av tanker i grunnen forutsettes utført i forbindelse med riving av eksisterende
bebyggelse og fjerning av betongkonstruksjoner i grunnen.
Elektromagnetisk stråling
Det går høyspentkabler i grøft langs Kantorveien og Båtsleppa. Spenningsnivået på disse
er ikke kjent, men feltstyrke til side for jordkabler avtar raskt.

2.7

Lokalklima
Vind og kaltluftsdrenasje
Veslebukta er mest eksponert for vind fra sør inn fra Kolbotnvannet.
Planområdets beliggenhet nær Kolbotnvannet vil gi økt luftfuktighet. I vinterhalvåret vil
vannet være et oppsamlingspunkt for kaldluft og gi økt hyppighet av inversjoner inn mot
planområdet.
Sol-/skyggeforhold
Planområdet har gode lys- og solforhold.
Nedbør
Nedbørdata fra områder sør for Oslo viser at forventet årsnedbør er ca. 800 mm.
De mest nedbørrike månedene er august til oktober med en forventet midlere
månedsnedbør på mellom 90 og 100 mm.

2.8

Eksisterende bebyggelse og anlegg
Bygninger og bygningsmiljø
Eiendommene innenfor planområdet er bebygget med eneboliger og tomannsboliger.
Utearealer
Foruten veiarealene består planområdets utearealer av private hager som strekker seg helt
ned til vannet. Området fremstår derfor som helt privatisert, til tross for at arealene nærmest
vannkanten er kommunal eiendom.

2.9

Kulturminner og kulturmiljø
Automatisk fredete kulturminner
Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, og
Fylkeskommunen stiller ikke krav om kartlegging av området. Det kan likevel ikke utelukkes
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at det likevel dukke opp gjenstander eller spor av automatisk fredede kulturminner under
anleggsarbeidene.
Nyere tids kulturminner og kulturmiljø
Det er ett SEFRAK-registrerte bygg fra før 1900 i Kantorveien 13 (bygningsnummer
16876852, enebolig). Dette er ikke meldepliktig ved riving.

2.10 Trafikkforhold
Adkomst til planområdet
Adkomstveien til planområde er via Kantorveien og Båtsleppa fra Strandliveien.
Kantorveien er breddeutvidet med fortau i tråd med områdereguleringen frem til
Kantorveien 7A, der planområdet begynner. Resten av veien skal breddeutvides i
forbindelse med utbygging av felt B2 og B3.
Parkering
Planområdet er i dag bebygget med eneboliger med parkering på egen grunn.
Kollektivtrafikk
Planområdet ligger sentralt og i kort avstand fra Kolbotn sentrum og 500 meter/åtte
minutters gange fra togstasjonen. Med både togstasjon (opptil 6 avganger i timen til Oslo)
og bussholdeplasser i nærheten, er tilgangen til kollektivtransport særdeles god.
De to nærmeste bussholdeplassene er «Oppegård rådhus» og «Kolbotn stasjon», som har
åtte avganger i timen i rushtrafikken.
Trafikkavvikling
Sweco har utarbeidet en trafikkanalyse for områdereguleringens felt B2 Kantorbekken
terrasse, datert 02.03.2017 og revidert 22.01.2019. Oppdragsgiver for denne
trafikkanalysen er Petter Bogen Arkitektkontor AS. Trafikkanalysen vurderes å være
dekkende også for utbyggingen av felt B3. I det følgende redegjøres det for eksisterende
situasjon med bakgrunn i denne trafikkanalysen.
Beregnet døgntrafikk på det lokale veinettet er vist på figuren under. Figuren under viser en
oversikt over årsdøgntrafikken (ÅDT) på veier i nærheten av planområdet.
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Kilde: NVDB/Sweco/kart fra finn.no

Trafikksikkerhet
Mellom 2007 og 2016 ble det registret 2 personskadeulykker i nærheten av planområdet,
hvorav den ene var en påkjørsel av fotgjenger i et kryss (lett skade), og den andre var en
påkjørsel ved rygging på Kolbotn torg (alvorlig skade). Én ulykke på offentlig vei er for lite til
å hevde at veiene i området er spesielt trafikkfarlige.
Forholdet for gående og syklende
Kantorveien er transportåre for gående og syklende som skal til ulike målpunkter i Kolbotn
sentrum, herunder skoler, togstasjonen og fasilitetene i Kolbotn sentrum. Foruten beboerne
i Kantorveien og Båtsleppa, benyttes den av beboerne i boligområdene rundt Jordbærsletta
og Ingierkollveien.
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Figur 15. Viktige målpunkter for gående og syklende. Rød stipet avgrensning markerer planområdet
for felt B2. Svart stiplet avgrensning markerer planområdet til foreliggende planområde i felt B3.
Kilde: Sweco/Finn.no. Påtegning av planområde i felt B3 v/ Civitas.

Kantorveien er en adkomstvei som er uten anlagt fortau. Den delen som ligger mot de
nyere utbyggingsfeltene nærmest Strandliveien er nå breddeutvidet med fortau.
Fotgjengere og syklister benytter i dag veibanen på det eldre strekket av veien som
foreløpig ikke er breddeutvidet. En antatt lav trafikkmengde gjør at dette vurderes som
akseptabelt. Områdereguleringen legger opp til en bedring av forholdene for myke
trafikanter med anleggelse av tosidig fortau.

2.11 Kommunalteknisk infrastruktur
Vannforsyning
I dag ligger det kommunale ledninger for vann sør for planlagt bebyggelse langs
områdereguleringens felt SV3/Båtsleppa. Kommunen har et prosjekt gående for å skifte ut
hovedledningene for vann og spillvann som krysser Kolbotnvannet og videreføres langs
SV3/Båtsleppa. Oppgraderingen er planlagt utført samtidig med utviklingen av fase 1 i felt
B3.
Videre går det en gren ut fra hovedledningen for vann som går langs østsiden av
områdereguleringens felt B3 og strekker seg nordover langs vannet fra enden av felt SV3.
Denne grenen forsyner store deler av eksisterende bebyggelse i felt B3. Inne på selve
området ligger det vannledninger som forsyner eneboligene. Det er ikke hensiktsmessig å
benytte disse ledningene i forbindelse med utviklingen av området.
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Avløpshåndtering
Kommunal hovedledning for spillvann ligger i samme trasé som vannledning i området, sør
for planlagt bebyggelse, langs SV3. I følge kommunalt ledningskart har denne ledningen fra
2004 en dimensjon på 500mm. Det er prosjektert ny hovedledning sør for felt B3, over
Kolbotnvannset. Denne vil stort sett følge eksisterende trasé, men ha dimensjon 630 mm.
Det finnes i dag en spillvannsledning SP38 mm som ligger langs østsiden av felt B3 og går
langs hele Kolbotnvannet og knyttes på hovedledningen for spillvannn i SV3.
Inne på selve området ligger spillvannsledninger som fører bort spillvann fra boligene. Det
er ikke hensiktsmessig å benytte disse ledningene i forbindelse med utviklingen av
området.
Overvannshåndtering
I følge kommunalt ledningskart finnes ingen overvannsledninger i området i dag, kun vann
og spillvann. Det antas dermed at overvann renner naturlig på terreng og i grøfter fra feltet
ned til Kolbotnvannet.
Energiforsyning
Hovedkilde for energi er strøm fra det ordninære elnettet. Det er mulig at enkelte eneboliger
i tillegg forsynes med varme fra nedgravde oljefyrer.
Hafslund Fjernvarme har fått utvidet konsesjonsområdet så det nå inkluderer felt B3. Det
antas at fjernvarmerørene er lagt frem til de nye boligbyggene i nordre del av Kantorveien.
Det er en nettstasjon på østsiden av Kantorveien innenfor planområdet som må fjernes i
forbindelse med en realiseringen av foreliggende prosjekt.
Renovasjon
Enenboligbebyggelsen har ordinær avfallshåndtering med tømming av Follo Ren.

2.12 Befolkning og sosial infrastruktur
Demografi
Oppegård kommune hadde 27772 innbyggere (4. kvartal 2019, SSB). 1. januar 2020 ble
Oppegård kommune og Ski kommune slått sammen til nye Nordre Follo kommune, som
hadde 59288 innbyggere per 01.01.2020.
De siste årene har folketallet i gamle Oppegård kommune økt med 200-300 personer i året.
Forventet befolkning i i tettstedene som tilhører gamle Oppegård kommune vil være 28 981
innbyggerei 2030 (SSB/kommunefakta/oppegard).
Gjennomsnittlig husholdningsstørrelse er på 2,38 personer.
Barnehagekapasitet
I følge SSB har Oppegård kommune 94 % av barna mellom 1-5 år barnehageplass. Det
tilsier at barnehagedekningen er god. Områdereguleringen legger opp til etablering av to ny
barnehager i nærheten av Kolbotn sentrum.
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Skolekapasitet
Barna i planområdet vil sogne til Vassbonn barneskole og Ingieråsen ungdomsskole.
Vassbonn barneskole har 413 elever fordelt på tre parallell (2018-2019). Skolen ligger 1 km
i gangavstand/14 min gange fra planområdet ved Mellomåsen. I følge Oppegård kommunes
skolebruksplan (2018) har skolen en maks kapasitet på 588 elever. Dagens kapasitet er
dermed god. For å avlaste Kolbotn skole ble det høsten 2015 iverksatt nye skolegrenser, og
Vassbonn skolekrets ble større da alle elever vest for jernbanen og nord for Kolben tilhører
Vassbonn. Det er forventet at Vassbonn vil få en stigning av elever frem til 2022.
Ingieråsen skole ligger sentralt på Kolbotn og er nylig rehabilitert. Skolen har 325 elever
(2018-2019) og en maks kapasitet på 457 elever. Skolen vil kunne dekke behovet for flere
skoleplasser frem mot 2030.

2.13 Senterstruktur og handelstilbud
Kolbotn sentrum har et bredt handelstilbud med kjøpesenter i kort avstand rett nord for
planområdet.

2.14 Idrett og friluftsliv
Idrettsanlegg
I dag er det ingen idrettsanlegg i umiddelbar nærhet til planområdet.
Turveier og tursykkelruter
Det er regulert en sammenhengende turveiforbindelse langs Kolbotnvannet i
områdereguleringen. I tillegg er det regulert en bro over Veslebukta - fra området der
Båtsleppa møter felt GN5/GF3 til nærmiljøanlegget Nær1.

2.15 Barnetråkk og hjertesteder
Det er ikke gjennomført barnetråkk i forbindelse med utformingen av dette planforslaget.
Områdereguleringen for Kolbotn sentrum angir Kolbotn torg, Kolben, Generasjonsparken
og Pyramiden som hjertesteder for barn og ungdom.
De planlagte nærmiljøanleggene i områdereguleringens felt Nær1 og Nær 2 blir viktige
felles møteplasser for lek og rekreasjon. Nær 2 blir et parkmessig område, mens Nær 1 blir
et områder for idrett og aktivitet, med fotballbane, sandvolleyballbane, parkouranlegg og
annen møblering.

2.16 Universell utforming
Planområdet faller kraftig fra vest mot det flatere partiet mot vannet i øst. Det er ca. 15
høydemeter mellom det øvre området langs Kantorveien og det nedre området mot vannet.
Arealene er ikke universelt utformet i dag.

2.17 Samfunnssikkerhet og beredskap
Det står en trafo langs østsiden av Kantorveien og det går en høyspentkabel i grøft langs
Kantorveien og Båtsleppa. Traséen for denne er påvist fremkommer på Swecos elektro
kabelplan.
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Grunnforholdene gir fare for lokalt skred, og avbøtende tiltak må prosjekteres i forbindelse
med byggesaken og følges opp i anleggsperioden.
For øvrig er det ingen tiltak eller forhold i planen som har betydning for samfunnsikkerhet og
beredskap.
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3
Beskrivelse av
planforslaget
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Utviklingskonsept og hovedgrep
Planområdet ligger innenfor Kolbotns definerte sentrum og er allerede regulert til en miks av
rekkehus og blokkbebyggelse gjennom områdereguleringen for Kolbotn sentrum, som
legger opp til en transformasjon av de etablerte småhusområdene rundt nordre del av
Kolbotnvannet. Fra planområdet er det 5 min. gåavstand til Kolbotn Torg, Kolben og
Kolbotn stasjon. Dagens omgivelser er varierte, med Kolbotntjernet i øst, blokkbebyggelse i
nord og blokkbebyggelse under oppføring i vest. På eneboligtomtene i
områdereguleringens felt B4, sør for planområdet, er det foreløpig ikke satt i gang
planarbeid, men det forventes at også dette feltet på sikt vil transformeres i tråd med
områdereguleringen.
Områdereguleringen gir føringer i form av valg og plassering av bygningstyper,
byggegrenser og maks høyder. Områdereguleringen bestemmer at det skal være
rekkehusbebyggelse mot Kantorveien, 4-etasjers bygg i svingen mot Båtsleppa og
blokkbebyggelse med maks 4 etg. mot vannet.
Det er gjort omfattende studier av plassering av bebyggelsen innenfor tomta. Ulike
løsninger er testet ut. Tomtas terreng med store høydeforskjeller er krevende, og det er
vurdert at de løsningene som områdereguleringen viser, ikke er optimale, verken mht. å
minimere de terrengmessige inngrepene, eller mht. å tilby gode samlende utearealer som
forserer den barrieren som høydeforskjellene i utgangspunktet er. Dette har resultert i at
områdereguleringes føringer er nyansert noe i det endelige konseptet. Diagrammene i figur
15 viser bebyggelsesstrukturen slik den er foreslått i områdereguleringen og slik den
foreslås i planforslaget. Diagrammet til venstre viser rekkehusbebyggelsen arrondert ca. 90
grader på Kantorveien, i tråd med områdereguleringen. Diagrammet til høyre viser
rekkehusene plassert langs veien, slik at vi oppnår en mer definert kvartaltsstruktur.

Figur 16. Diagrammene viser bebyggelsesstruktur og uterom i områdereguleringen (venstre) og i
foreliggende planforslag (høyre). Arealet i gårdsrommet er 1816 m2 i prosjektet i tråd med
områdereguleringen og 1969 m2 i planforslaget.
Ill: R21
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Som en del av en sentrumsutvikling er det naturlig å legge opp til en definert
kvartalsbebyggelse innenfor planområdet. Kvartalet er mye brukt som urbant grep i byer og
tilfører sentrumskvaliteter til området. Kvartalet knytter seg på allerede eksisterende veinett,
og er en klar og definert typologi. En oppstykket kvartalsstruktur muliggjør kombinasjon av
ulike typologier satt sammen i ett nabolag. En variasjon i typologier og boformer er med på
å skape et variert og mangfoldig bomiljø. Samtidig bygger kvartalet opp under et tydelig
skille mellom det som er offentlig og privat; tydelige gaterom og skjermede private uterom
mot innsiden.
Prosjektet etablerer en åpen kvartalsstruktur ved at bebyggelsen legges inn mot tilliggende
veier og stykkes opp i mindre bygningskropper. Når den tette bebyggelsen aktivt forholder
seg til veien som et strukturende element, får veien karakter av en gate. Samtidig dannes et
åpent og samlende rom i midten for felles uteopphold. Ved å bryte kvartalet opp i mindre
bygningskropper etableres smett mellom byggene som gjør det sentrale uteområdet lett
tilgjengelig fra alle kanter og slik legger til rette for at både beboere og andre lett kan
bevege seg på kryss og tvers gjennom området.
Prosjektet åpner opp og tilgjengeliggjør områder som i dag er helt privatiserte, både ved å
legge til rette for gjennomgang på tvers gjennom byggeområdet, men også ved å
tilgjengeliggjøre arealene langs vannet, som i dag fremstår som helt privatisert med hager
frem til vannkanten. Etableringen av en turvei langs vannet vil komme hele Kolbotns
befolkning til gode. Universell utforming mellom uteområdene løses ved en rampe som
ligger fint i en bearbeidet skråning mellom øvre og nedre del.

Figur 17. Diagrammet viser prinsippene som ligger til grunn for valgt konsept og som utdypes videre
nedenfor. Illustrasjon: Bar Bakke

Organisering og gjennomføring
Området har en krevende topografi og en oppdelt eiendomsstruktur med mange små
tomter, noe som gir utfordringer i gjennomføringen av prosjektet. I prosjekteringen er det
derfor lagt vekt på at byggeprosjektet skal kunne gjennomføres i to separate etapper;
Bebyggelsen i vestre og sørvestre del av planområdet som omfattes av fase 1 (felt BKS 1
og BKS2) skal kunne realiseres uten at man må gjøre tiltak innenfor den østre/sørøstre
delen av planområdet som omfatter fase 2.
•

•

åå/XXXX

I fase 1 bygges rekkehus og dupleksbebyggelsen i felt BKS1 og BKS2 langs
Kantorveien. Videre etableres en gangforbindelse mellom Kantorveien og
Kolbotnvannet, innenfor felt BUT3. Denne kobles til eksisterende gangvei nordover
mot Kolbotn sentrum. Denne forbindelsen vil også fungere som avkjørsel og
adkomstvei til Kantorveien 5b og 7b-c frem til en eventuell gjennomføring av fase 2.
I fase 2 bygges resterende dupleks i felt BKS3 mot sør, samt leilighetsbyggene i felt
BBB1 og BBB2 langs Kolbotntjernet i øst. Felles uteoppholdsarealer i kjernen av
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planområdet kompletteres og kobles sammen til utbyggingen i fase 1. Videre
ferdigstilles veiarealer, med en breddeutvidelse og etablering av fortau i Båtsleppa,
samt gangvei langs vannet som knyttes til den allerede etablerte gangveien nordover.
I tillegg vil arealer regulert til friområde og naturområde mot Kolbotnvannet
restaureres.

Figur 18. Diagrammet viser avgrensning av fase 1 og fase 2, samt foreslått m2 BRA i de ulike fasene.
Avgrensningen er satt med utgangspunkt i eiendomsgrensene, som forholder seg til terrenget
innenfor planområdet.
Ill: R21

Årsaken til at det legges opp til utvikling av feltet i to faser, er at det foreløpig ikke er inngått
avtale om kjøp av tomtene som ligger på det lavereliggende partiet mot Veslebukta.
Forslagsstillers primære mål er å gjennomføres utbyggingen som ett samlet prosjekt. Dette
innebærer at forslagsstiller må inngå avtale om kjøp av alle tomtene i nedre/østre del av
planområdet. Dette har vist seg vanskelig å få til. Dersom tomteakkvisisjonen ikke lar seg
gjennomføre, tillater derfor planforslaget at bebyggelsen i fase 1 vil kunne etableres
uavhengig av fremdriften knyttet til fase 2.
Dette innebærer at det i en mellomperiode vil kunne bli slik at bebyggelsen i fase 1 vil
fungere sammen med eksisterende bebyggelse innenfor fase 2. Prosjektet er derfor
planlagt slik at bebyggelsen i fase 1 har tilstrekkelige med felles og private utearealer. Det
etableres to parkeringskjellere - én under bebyggelsen i fase 1 og én delvis under
bebyggelsen og delvis under uterommet i fase 2. Kjellerne vil ikke knyttes sammen, og det
blir derfor to avkjørsler til prosjektet. Begge avkjørslene blir i Båtsleppa.
Gjennom to byggetrinn vil det etableres et attraktivt og godt bomiljø med høy kvalitet både i
enkeltbygg og uterommene. Planforslaget skal fungere godt som helhet, men også som
delvis utbygget området. Områdereguleringens krav til minste uteoppholdsareal (MUA)
tilfredsstilles med god margin både innenfor fase 1 og fase 2.
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Figur 19. Fugleperspektiv av bebyggelse i fase 1 sammen med eksisterende bebyggelse innenfor den
østre og lavereliggende delen av planområdet som tilhører fase 2.

Figur 20. Fugleperspektiv av fullført prosjekt. Dupleksbebyggelsen i sør (i front), rekkehusene mot
vest (til venstre) og leilighetsbyggene mot øst (til høyre).
Illustrasjoner: R21.
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Bebyggelse og arkitektur
Prosjektets visjon er å lage et boligprosjekt og bomiljø med mange kvaliter og som bygger
opp under og utnytter de naturlige kvalitetene i omgivelsene. Bebyggelsen følger terrengets
fall og har fått en volumoppbygging og arkitektur som tilpasser seg den gitte situasjonen.
Prosjektets trefasader har en klar referanse til det en forbinder med småhus og norske
byggetradisjoner. En klar volumoppbygging sikrer lesbarhet i typologi og orientering. I det
videre vil det jobbes med en detaljering og en palett som sikrer et harmonisk, tidløst, varig
og vakkert anlegg som bare blir flottere med tiden. Når det bygges tett og med høy
kompleksitet er det viktig at detaljeringen og materialbruken gjøres kontrollert og bevisst.
Illustrasjonsprosjektet viser 86 boenheter, fordelt på 52 boenheter i leilighetsbyggene, 14
boenheter i rekkehusene og 20 boenheter dupleksene.

Figur 21. Rekkehusbebyggelsen med forhager, fortau og grøntrabatt/regnbed mot Kantorveien
Ill: R21

Rekkehusene
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På høyden mot Kantorveien etableres 14 rekkehus i to etasjer. Sammen med den nye
bebyggelsen i Kantorbekken Terasse tvers over gata, vil rekkehusene bygge opp under et
gatepreg med tett småhusbebyggelse som bidrar til å gi liv og aktivitet til gata. Adkomsten
til gårdsrommet er via en passasje mellom rekkehusene og Kantorveien. Rekkehusenes
inngangsparti ligger til gårdsrommet for å møte krav om trinnfri adkomst. Rekkehusene har
likevel en tydelig front og vestvendt henvendelse mot Kantorveien, med hager hevet litt opp
fra gateplan. Hevingen av hagene skaper et tydelig skille mellom det som er offentlig og det
som er privat. Alle hagene har sin egen adkomst fra Kantorveien via hageport, noe som vil
bidra til å aktivisere gata. Gode forbindelser mellom gate og hus gir et viralt og aktivt
gatebilde. Det blir utgang fra stue til den vestvendte forhagen, der hver bolig får en egen
markterrasse. Det blir også en egen terrasse i 2. etasje mot øst. Husene ligger noe
forskutte i forhold til hverandre slik at en ytterligere privatisering oppstår. Hekker fungerer
som en romlig barriere mellom private uterom og felles uterom.
Den benyttes ulike arkitektoniske grep slik at rekken brytes opp og det enkelte rekkehus får
en tydelig form. Minimum forskyvning mellom boenhetene skal være 1 meter. Videre vil
boenhetene visuelt skilles fra hverandre gjennom en detaljering av høyder, volumer og
fasader. Mot gårdsrommet skal 2. etasje trekkes tilbake mot vest, slik at fasaden oppleves
lavere mot gårdsrommet. Takene skal være flate og skal ha vegetasjonsdekke. Det tillates
ikke takterrasser.
Alle rekkehusene har tilgjengelig adkomst, og hjørnehusene er utformet som tilgjengelige
boenheter og tilfredsstiller krav til besøksstandard. Typene kan justeres noe frem mot
rammesøknad, men vil beholde karakter og prinsipper for intern organisering. Alle enhetene
deler en felles parkeringskjeller. Boligene i den søndre rekkehusrekke innenfor felt BKS1 får
direkte adkomst til kjellerboder og p-kjeller via sin egen kjelleretasje. Boligene i den nordre
rekke, får adkomst via trappehus i gårdsrommet.

Figur 22. Plan- og snitt rekkehus, type 1a
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Dupleksrekkehusene
I svingen i Båtsleppa ligger dupleksrekkehusene i 4 etasjer. Byggene faller med terrenget
mot vannet og blir en megler mellom rekkehusene på høyden og blokkene på det
lavereliggende partiet mot vannet.
Dupleks-typologien består av to rekkehusenheter à to etasjer som er stablet oppå
hverandre, slik at byggene til sammen får 4 etasjer. Det er skissert 20 boenheter i
illustrasjonsprosjektet.
Boenhetene får inngang fra gårdsrommet og henvender seg mot sør. Adkomst til boenheter
som i 2-3 etasje får adkomst via utvendig trapp. Det tillates ikke svalgangsløsning.
Da terrenget er sterkt fallende i dette området, er det ikke mulig å tilfredsstille krav til
universell utforming knyttet til adkomsten. Byggene/boenhetene er derfor ikke prosjektert for
universell utforming.
Boligene er gjennomgående, med stue, balkonger, terrasser og hager mot sør. Boenhetene
som går over 1. og 2. etasje får private markterrasser mot sør. Boenhetene som går over 3.
og 4. etasje får balkong i 4. etasje.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at bebyggelsen skal brytes opp i mindre volumer
slik at helhetsinntrykket dempes. Det skal etableres et sprang på minst 2 meter per 12
meter fasadelengde.

Figur 23. Plan og snitt for dupleks-rekkehusene
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Figur 24. Referansebilder for dupleks-rekkehusene

Leillighetesbyggene
De tre leilighetsbyggene i planområdets østre og lavereliggende del mot Kolbotnvannet får
4 etasjer. Illustrasjonsprosjektet viser 52 boenheter, fordelt på 14 2-roms, 18 3-roms og 20
4-roms. Størrelsen varierer fra 47 m2 til 100 m2.
De to leilighetsbyggene i felt BBB1 er tilnærmet like. Leilighetsbygget i felt BBB2 skiller seg
i form fra de andre. På grunn av topografien på tomten ligger alle blokkene i terrenget slik at
de møter bakken en etasje lavere mot Kolbotnvannet i øst, enn inn mot uterommet. De to
lelilighetsbyggene lengst sør er på 4 etasjer, hvor den nederste etasjen ligger delvis inn i
terrenget. Vestre fasade mot gårdsrommet blir dermed på 3 etg over terreng.
Leilighetesbygget lengst nord trapper seg også i stor grad med terrenget, og består av to
etasjer som ligger inn i terreng, to hele etasjer, og en halv etasje på toppen.

åå/XXXX

0217-2018013

DETALJREGULERING FOR FELT B3 – KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA

side 37 / 75

PLANBESKRIVELSE

datert: 02.07.2019, rev. 27.04.2021

De fleste leilighetene er hjørneleiligheter, med lysinnslipp og utsyn til to sider. Dette sikrer
gode lysforhold og bokvaliteter. I hus A og B er det også enkelte ensidige vestvendte 2/3roms leiligheter, også disse med gode lysforhold og bokvaliteter.
Alle enhetene har tilgang til balkonger eller markterrasser. En typisk leilighet har balkong
som en forlengelse av stue/kjøkken. Østfasaden som vender mot vannet er formet med
sprang som tillater at balkongene trekkes inn fra det ytre fasadelivet. Slik unngår man at
balkongene trenger seg på byparken, som er et offentlig rekreasjonsareal. Denne løsningen
gir byggene en ydmyk fremtoning og skaper en respektfull avstand til byparken.
Inngangspartiene ligger på østfasaden mot vannet, med adkomst fra turveien som skal
etableres langs vannet. Parkering til bebyggelsen i fase 2 legges til dels inn under
blokkene, men strekker seg også inn under felles uteoppholdsareal.

Figur 25. Plantegning for typisk etasje/leiligheter i felt BBB1

åå/XXXX

0217-2018013

DETALJREGULERING FOR FELT B3 – KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA

side 38 / 75

PLANBESKRIVELSE

datert: 02.07.2019, rev. 27.04.2021

Figur 26. Plantegning for typisk etasje/leiligheter i felt BBB2

Leilighetsbyggenes forhold til byparken og Kolbotnvannet
I nåværende regulering er det mulig å bygge én sammenhengende lamell. For å bryte opp
fasadene og skape forbindelser mellom gårdsrommet og byparken, legges det opp til to
passasjer mellom de tre leilighetsbyggene. Mens østfasaden oppleves som en del av det
offentlige miljøet rundt byparken og vannet, vil passasjene lede inn til et mer privat og intimt
gårdsrom.
Som resten av bebyggelsen i prosjektet, planlegges også leilighetsbyggene med tre som
det dominerende fasadematerialet. Samlet bidrar dette til å gi bebyggelsen et helhetlig og
dempet preg. Intensjonen er at byggene skal oppleves som en rolig fasade mot byparken
og Veslebukta.
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Figur 27. Referansebilder for leilighetsbyggene

Grøntområder
Karakteristisk for planområdet i dag er en bratt skrent som strekker seg fra nord til sør, med
fall ned mot Kolbotnvannet. I første fase anlegger vi uteoppholdsområdene i så måte at vi
ikke må gjøre for store inngrep i terrenget. I fase 2 bearbeides utearealer slik at vi kan
bevare karakteristikken til skrenten, samtidig som det blir gjort grep for å heve kvaliteten på
uterommet. Mot leilighetsbyggene i øst etableres en parkeringskjeller hvor uteareal blir hevet
oppå anlegget. Det blir gjort inngrep i skrenten som kan forbinde de to uteoppholdsarealene
sammen. Dette skaper et mer sammenhengene uterom mellom øvre og nedre del av
tomten, samtidig som solforholdene på uteområdene blir bedre.
Kolbotnvannet er en av Kolbotns viktigste lanskapselementer som tilfører en særegen
karakter til området. I dag er det begrensede muligheter for å komme seg ned til vannkanten,
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da arealene i hovedsak er private hager. I første fase anlegges en gangforbindelse fra
Kantorveien til vannet, i nordre del av planområdet. Gangveien knyttes på eksisterende
gangvei i nord, slik at det etableres en gangveiforbindelse til Kolbotn sentrum, i tråd med
intensjonen i områdereguleringen. Ved gjennomføringen av fase to, vil gangveien føres
videre sørover og knyttes til Båtsleppa.

Figur 28. Diagrammene viser skrenten som definerer overgangen mellom fase 1 og fase 2 som en
mørkegrønn strek. Den lysegrønne fargen viser felles uteoppholdsarealer i fase 1 og fase 2.
Illustrasjon: Bar Bakke

Bokvalitet
Bokvalitet handler om boligen i seg selv, og hvordan den forholder seg til sine omgivelser. I
et samfunnsperspektiv er det viktig at boligen fungere i ulike livssituasjoner, legger til rette
for et mangfoldig liv og bidrar til gode opplevelser både alene og i relasjon med andre. I dette
ligger en romlig robusthet som gjør at både innerom og uterom inviterer til ulik bruk.
I fase 1 er fire av rekkehusene utformet med full tilgjengelighet i boligen. I tillegg er fire
rekkehus utformet slik at de ved etablering av løfteplattform har full tilgjengelighet.
I fase 2 vil alle leilighetene være tilgjengelige.
For at prosjektet skal tilrettelegge for gode strukturer og naboskap, er det etablert en klar
lesbarhet i organiseringen av hva som er offentlig og privat i planen. Mange og gode
møteplasser kombinert med skjermede og gode private uterom sikrer dette på en god måte.
Plassering og utforming av bebyggelse er løst som vist for å sikre gode solforhold samt gode
overganger mellom ute og inne.
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Figur 29-30: Fase 1 – Rekkehusenes østfasade mot fellesareal.
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Arealbruk
Området foreslås regulert til følgende formål:

åå/XXXX

•

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse - Felt BKS1-3

•

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse - Felt BBB1-2

•

Energianlegg – felt o_BE

•

Renovasjonsanlegg – Felt f_BRE1-3

•

Uteoppholdsareal - Felt f_BUT1-3

•

Kjøreveg - Felt o_SKV1-2 og felt f_SKV3-4

•

Fortau – Felt o_SF1-4

•

Gangvei – Felt o_SGG

•

Annet veggrunn – teknisk anlegg - Felt o_SVT

•

Naturområde - Felt o_GN5

•

Friluftsområde – Felt o_GF3

•

Friluftsområde i sjø og vassdrag - Felt o_VFV

•

Hensynssoner: Frisikt i avkjørsler - H140-1-2

•

Hensynssone: Ras- og skredfare - H310

•

Bestemmelsesområde - #1, #2 (grense for parkeringskjeller)

•

Bestemmelsesområde - #3 (grense for tiltak i vannet)

0217-2018013

DETALJREGULERING FOR FELT B3 – KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA

side 43 / 75

PLANBESKRIVELSE

datert: 02.07.2019, rev. 27.04.2021

Figur 31. Plankartet viser formål, felt, byggegrenser, høyder m.m. innenfor planen. Plankart i full størrelse
følger saken som vedlegg.
Kart: Civitas
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Bebyggelse og anlegg
Bygningstyper og bebyggelsesstruktur
Planforslaget forholder seg til hovedføringene i områdereguleringen med tanke på
boligtypologier og høyder, men foreslår enkelte justeringer av byggegrenser og høyder.
I områdereguleringen er rekkehusene langs Kantorveien vist vinkelrett på veien. I
planforslaget ligger rekkehusene parallelt med veien, og byggegrensene mot det indre
gårdsrommet er trukket nærmere veien, slik at det indre gårdsrommet blir større. Med et
større gårdsrom kan man knytte øvre og nedre nivå sammen med en rampe, slik at de to
nivåene kan fungere sammen på en mer brukbar måte. Leilighetsbyggene går noe ut over
regulert byggegrense mot det indre gårdsrommet, byggegrensen er til gjengjeld trukket godt
tilbake mot øst. Nettoeffekten er dermed positiv i den forstand at det samlede utarealet er
større og mer anvendelig.

Figur 32. Diagrammet til venstre viser gårdsrommets utstrekning med byggegrenser og
bebyggelsesstruktur som vist i områdereguleringen. Utomhusarealet i gårdsrommet er 1816 m2. Svart
strek viser byggegrenser. Rød stipet strek viser formålsgrense. Diagrammet til høyre viser reviderte
byggegrenser med svart stiplet strek. Gårdsrommet utgjør et samlet areal på 2553 m2.
Illustrasjoner: R21

Høyder og taktyper
Maks høyder for rekkehusene og dupleksene blir i tråd med rammene i
områdereguleringen, som legger opp til at bebyggelsens høyde trappes ned i tråd med
terrengets fall fra kote +115 lengst nord til kote +113 i søndre del av planområdet.
Rekkehusene langs Kantorveien forslås med to etasjer samt underetasje. 2. etasje er
trukket noe tilbake mot øst, noe som gjør at fasaden mot gårdsrommet oppleves lavere.
Takene blir flate og prosjekteres ikke for bruk/takterrasser. Det planlegges sedum på
takene.
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Rekkehus-dupleksene i Båtsleppa får til sammen fire etasjer, i tråd med angitte høyder i
områdereguleringen. Dupleks-typologien består av to boenheter a to etasjer stablet oppå
hverandre.

Figur 33. Fasader mot vest/Kantorveien øverst og mot sør/Båtsleppa nederst.

Ill: R21

I områdereguleringen er lamellbebyggelsen mot vannet regulert med maks gesimshøyde
kote + 108. Innenfor denne høyden er det ikke mulig å oppnå 4 etasjer, slik intensjonen i
områdereguleringen har vært. Prinsippsnittet (fra områdereguleringen) under viser en lamell
på 5 etasjer innenfor kote + 110. Høyden ble før vedtak av områdereguleringen justert ned
med én etasje, og maks gesims på lamellen mot vannet ble nedjustert til kote +108. Dette
er imidlertid for lavt for 4 etasjes bygg med tilstrekkelige etasjehøyder.

Figur 34. Prinsippsnittet fra områdereguleringen viser tenkte volumer i Kantorveien-kvartalene.
Illustrasjonen viser et 5 etarsjers bygg innenfor maks høyde på kote +110.

Planforslaget legger derfor opp til et leilighetsbygg på 4 etasjer, lik intensjonen i
områdereguleringen, men har økt høyden med 1,5 m. til kote +109,5. Over maks
gesimshøyde kommer trappe- og heisrom samt tekniske oppbygg innenfor kote +113. Dette
er i tråd med områdereguleringen, som tillater takoppbygg på inntil 3,5 m. på inntil 20% av
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takflaten. Heis- og trapperom tillates inntil 4 m. over maks gesims. Takoppbyggene skal
trekkes minumum 2 m. inn fra gesims.

Figur 35. Fasader mot øst (øverst) og nord (nederst).

Illustrasjon: R21

Fasadeutforming, materialer og farger
For blokkbebyggelsen stiller reguleringsbestemmelsene krav om at bebyggelsen skal
definere og avgrense byparken som et rolig element gjennom volum og utforming.
Bygningselementer på fasade mot byparken og Kolbotnvannet skal utføres i en ensartet
materialbruk og fargepalett og fremstå helhetlig mot sine omgivelser. All bebyggelse
foreslås i hovedsak kledt med tre, med rom for innslag av andre materialer og fargebruk
innenfor en helhetlig material- og fargepalett.
Miljøvennlig materialbruk
Prosjektet er i utgangspunktet planlagt etter gjeldende miljøkrav i TEK17. Endelig valg av
løsninger mht. energi blir en del av prosjektering for rammesøknad.
I den videre prosjekteringsfasen mot rammesøknad vil det være fokus på miljøvennlige
valg, som å redusere materialmengder, samt å velge materialtyper og konkrete produkter
med lave utslipp.
Grad av utnytting
Områdereguleringen fastsetter maks BRA for felt B3 til 10500 m2. Illustrasjonsprosjektet
viser en noe lavere utnyttelse på 9830 m2 BRA. Det er likevel ønskelig å beholde de
regulerte 10500 m2 BRA samlet for hele prosjektet, slik vi beholder en viss fleksibilitet med
tanke på eventuelle mindre justeringer i et skisseprosjekt for rammesøknad.
Det forelsås derfor følgende fordeling av BRA på de ulike feltene:
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Felt BKS1/rekkehusene langs Kantorveien: 2200 m2 BRA

•

Felt BKS2/dupleksene i sørvest: 1100 m2 BRA

•

Felt BKS3/dupleksene i sørøst: 1600 m2 BRA

•

Felt BBB1/leilighetsbygg: 4170 m2 BRA

0217-2018013

DETALJREGULERING FOR FELT B3 – KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA

side 47 / 75

PLANBESKRIVELSE
•

datert: 02.07.2019, rev. 27.04.2021

Felt BBB2/leilighetsbygg: 1430 m2 BRA

Figur 36. Skisseprosjektets arealer (m2 BRA) fordelt på felt og faser.

Ill: R21.

Leilighetsfordeling og planløsninger
Prosjektet består av fire ulike boligtypologier og har en sammensetning av ulike størrelser
som møter behovet til folk i ulike faser av livet. Rekkehusene og dupleksene er gode og
store familieboliger. I leilighetsbyggene varierer boligstørrelsen fra 47-100 m2.
Hjørneleilighetene er størst, mens de ensidige vestvendte leilighetene i er to- og treroms.
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Ill:R21

Utearealer
Områdereguleringen stiller krav om minste uteoppholdsarel (MUA) på 3100 m2 for felt B3.
Totalt oppnås et samlet minste uteoppholdsareal på 4150 m2 i prosjektet som helhet.
MUA i fase 1 er 1500 m2. MUA i fase 2 er 2650 m2.
MUA-beregningen inkluderer private hager og terrasser for rekkehus og duplekser, men
ikke balkonger og takterrasser. Interne gangveier, ramper og trapper er inkludert i felles
uteoppholdsareal, da dette er arealer som egner seg for lek og opphold. Areal brattere enn
1:3 medregnes ikke.
Med 86 boenheter samlet for fase 1 +2 tilsvarer dette 48 m2 uteoppholdsareal på terreng
per boenhet. I tillegg kommer balkonger og takterrasser.
Felles uteareal er i hovedsak i gårdsrommet, som utformes som et indre tun med en
skjermet og solrik plassering som legger til rette for trygg lek og sosialt samvær. I tillegg er
det regulert felles uteareal (felt BUT3) fra Kantorveien til Kolbotnvannet, som bidrar til å
sikre en forbindelse til vannet i fase 1.
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Lekeareal
Områdereguleringen stiller krav om at lekeareal skal utgjøre minimum 30 % av felles
uteoppholdsareal. Dette tilsvarer 1000 m2 ved utbygging av begge faser. For fase 1 er det
krav om 330 m2 lekeplass. Landskapsplanen viser et samlet lekeareal på 330 m2 for fase 1
(felt BKS 1 og 2) og 1058 m2 samlet for fase 1 og fase 2.
Områdereguleringen krever også at 50 % av lekearealet skal ha en utforming og
programmering/innhold for ulike aldersgrupper. Minimum 25% av lekeplassen skal være
direkte solbelyst kl.15 ved jevndøgn. Som vist i figur 37, ivaretas kravet i prosjektet.
Nedenfor redegjøres det nærmere for kvalitetene i uteoppholdsarealer og lekearealer, og
hvordan områdereguleringens bestemmelser svares ut.
Utearealer i fase 1
Planforslaget stiller krav til 1500 m2 MUA for fase 1. Dette tilsvarende 68 m2 per bolig.
Illustrasjonsprosjektet viser en MUA på 74 m2 per boenhet, men kravet er redusert noe i
bestemmelsene for å ivareta en fleksibilitet for eventuelle nødvendige justeringer i
detaljprosjekteringen frem mot rammesøknad. Uansett er MUA for fase 1 betydelig høyere
enn det områdereguleringen legger til grunn. Det vises til notatet «MUA – felles ute- og
oppholdsarealer i fase 1» av Bar Bakke landskapsarkitekter, som redegjør for utformingen
av utearealene i fase 1.
Private utearealer
Områdereguleringen setter ikke krav til hvor stor andel av MUA som skal være privat. Vi har
derfor valgt å inkludere private hager og terrasser for rekkehusene og dupleksene i MUAberegningen, da disse er en høy kvalitet og stor verdi i byggetrinn 1. De fleste rekkehusene
har private hager både mot øst og vest, i tillegg til terrasse i 2. etasje mot sørvest.
Dupleks-rekkehusene i sør vil få hver sine sørvendte hager eller terrasser.
Kombinasjonen av store private utearealer og felles uteoppholdsarealer med lekeplasser for
alle aldersgrupper, gjør at prosjektet er allsidig og tilpasset mennesker i ulike aldre og
livssituasjoner.
Utforming av felles utearealer og UU
Utearealene i byggetrinn 1 er planlagt for å oppnå en naturlig sammenheng med utvidelse
av utearealene i byggetrinn 2. Likevel er byggetrinn 1 også planlagt for å stå som et
selvstendig prosjekt.
Universell utformet gangadkomst mellom boenhetene og felles uteareal ivaretas via
gangveier som fører gjennom prosjektet. De doble rekkehusene helt i sør vil få en lekeplass
for små barn like i nærheten. For de sørlige boenhetene blir adkomst til nær- og
strøkslekeplass via trapp internt i prosjektet, eller via fortau for trinnfri adkomst, med
stigning som ikke er brattere enn 1:10.
Lekearealer i fase 1:
Nærlekeplassen på 230 m2 får en sentral plassering i tilknytning til adkomstsveien på
østsiden av rekkehusene. I tillegg er det lagt opp til to lekeplasser a 50 m2 for de minste
barna. Den ene ligger inntil nærlekeplassen i gårdsrommet, mens den andre ligger litt mer
for seg selv mellom rekkehusene og dupleksene,
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Det illustrerte forslaget legger opp til allsidig bruk med apparater og elementer som inviterer
til både lek og opphold for små barn, ungdom og voksne. Sentralt i gårdsrommet
planlegges en skulpturell installasjon som både kan klatres og lekes på, samt benyttes som
sittemøbel. De to lekeplassene som spesielt skal tilrettelegges for småbarnslek, planlegges
med elementer for naturlek, lekehus, sandkasse og stokker og steiner som kan benyttes til
å klatring, hopping og balanselek. Videre kan regnbed fungere godt som vannlek, trapper
og amfier vil fungere godt som sittetrinn, og gangveier og ramper kan fungere for hoppe- og
hinkelek, som sykkelbane osv.

Figur 38 viser eksempler på naturlek, kombinerte leke- og oppholdsskulpturer og kombinert
overvannshåndtering og vannlek.
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Overvannshåndtering på terreng
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om overvannshåndtering på terreng.
Overvannsløsninger vil inngå som et estetisk blågrønt element i opparbeidelsen av
utomhusarealene. Dette kan også bli et lekent element for barn.
Det er redegjort nærmere for overvannshåndtering i kap. 3.9, som også viser prinsippene
for overvannshåndtering i fase 1 og 2 i diagrams form. Utomhusplanene (figur 50-51) viser
også prinsippene for overvannshåndteringen.

Figur 39. Diagrammet viser skygge på uteoppholdsarealer 21. mars kl. 15. i fase 1 og 2.
Mer enn 25 % av MUA og lekeareal ligger i solen.
Illustrasjoner: R21
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Figur 40: MUA-planen viser felles- og private uteoppholdsarealer samt lekearealer i fase 1 og fase 2.
Illustrasjon: Bar Bakke Landskapsarkitekter

åå/XXXX

0217-2018013

DETALJREGULERING FOR FELT B3 – KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA

side 53 / 75

PLANBESKRIVELSE

Figur 41. Landskapsplan for fase 1
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Figur 42. Landskapsplan for fase 1 og 2 samlet (full utbygging)
Illustrasjon: Bar Bakke Landskapsarkitekter
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Universell utforming av utearealer
Det er store terrengforskjeller innenfor planområdet som gjør universell utforming krevende.
Høydeforskjellen er løst med en rampe fra gårdsrommet i østre del som ligger langs
skrenten og ender mellom de to radene med rekkehus. Båtsleppa er fra naturens side for
bratt til å tilfredsstille krav til universell utforming.

Figur 43. Universelt utformede forbindelser innenfor planområdet. Ill: R21

Brannprosjektering
Branprosjektering av bebyggelse, kjellere og plassering av brannhydranter er løst i dialog
med brannrådgiver i Fokus Rådgivning.
Dupleksene har 4 etasjer mot Båtsleppa, men i praksis kun 3 etasjer over terreng mot
gårdsrommet. Plassering av trapper/inngangspartier og vinduer er løst i samråd med
brannkonsulent slik at det ikke skal være nødvendig med redning via stigebil.
Leilighetsbyggene har 4 etasjer mot øst, men 3 etasjer mot gårdsrommet. Byggene er
planlagt med to trappeløp, og det er dermed ikke behov for redning via stigebil. Fra
gårdsrommet kan redning skje via manuell stige.
Ordinære brannbiler/slokkebiler kan parkere i Kantorveien, Båtsleppa og på turveien øst for
lamellbebyggelsen. Forslag til brannoppstillingsplasser er vist på utomhusplanen.
I begge p-kjellerne er det vist nødutgang innerst i anlegget.
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Figur 44. Brannoppstillingsplasser og rekkevidde på slokningsmateriell.
Ill: Bar Bakke

3.4

Terreng og jord
Realiseringen av prosjektet forutsetter at terrenget innenfor deler av byggeområdet vil
graves ut eller bearbeides på en slik måte at trær og vegetasjon ikke vil kunne bevares. På
den øvre delen av tomta mot Kantorveien vil berg i dagen sprenges ned for å etablere
kjeller til rekkehusene samt p-kjeller. Deler av terrenget mot skrenten vil beholdes i fase 1,
men i fase 2 vil selve skrenten gjennomgå inngrep da det i dette partiet skal etableres en
rampe som forbinder øvre og nedre del av gårdsrommet. Leilighetsbyggene vil ikke
etableres med kjeller, og parkeringsanlegget i fase 2 vil etableres på dagens terreng, men
under lokk, i det indre gårdsrommet. Det betyr at høydeforskjellen mellom øvre parti mot
Kantorveien og nedre parti mot vannet, vil bli mindre enn den er i dag.

3.5 Grønnstruktur og landskap
Da terrenget vil senkes i det øvre partiet mot Kantorveien og heves i gårdsrommet, vil de
store terrengforskjellene reduseres noe. Det vil imidlertid fortsatt være relativt store
høydeforskjeller mellom nivået langs Kantorveien og nivået langs vannet. Å legge uteareal
på lokk over parkeringsanlegget bidrar imidlertid til å redusere høydeforskjellen så mye at
det er mulig å etablere en rampe som gir universelt utformet adkomst mellom de to nivåene.
På store deler av lokket vil jordybden være tilstrekkelig til at busker og trær får gode nok
vekstforhold til å kunne trives og vokse seg store.
Grønnstrukturen i kantsonen mot vannet vil påvirkes negativt av nødvendige
stabiliseringstiltak innenfor de lavereliggende partiene av planområdet, der det er påvist
kvikkleire og skredfare. Dette betyr at trær og vegetasjon i kantsonen trolig ikke vil kunne
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bevares som i dag. I detaljprosjekteringen vil det undersøkes om stabiliseringstiltakene kan
tilpasses slik at deler av kantsonen mot vannet kan skånes. Grønnstrukturen vil reetableres
etter bygging, med beplantning i felles uteoppholdsareal og gjennom restaurering og
replanting i kantsonen mot vannet.

Figur 45. Terrengsnitt AA og BB gjennom gårdsrommet følger i større format i illustrasjonsheftet som
følger som vedlegg til planforslaget. Se utomhusplanen for snittanvisning.
Ill: Bar Bakke

Turvei/gangvei
Områdereguleringen stiller krav om at det opparbeides en turvei innenfor byparken langs
Kolbotvannet/rundt Veslebukta. Da turveien forbi Strandliveien-kvartalet i nord er regulert
med formål gangvei, foreslås også denne turveien regulert med formål offentlig gangvei
(o_SGG). Den er vist på plankartet mellom byggeområdet og grønnstrukturen langs vannet.
Gangveien skal ha minimum bredde på 3 m. og etableres på et bærelag/fundament på 3,5
meters bredde. Gangveien skal anlegges på en slik måte at den berører eksisterende
grønnstruktur mot vannet i mjnst mulig grad, og bredden tillates justert der hensynet til
terreng eller naturverdier krever tilpasning. Gangveien skal ha en dempet parkmessig
belysning som ivaretar opplysning av gangarealet, men som ellers skal gi minst mulig
lysforurensning. Langs gangveien skal det settes opp benker på egnede steder.
Oppholdssoner og gangvei skal anlegges på skånsomt vis slik at det tydelig skilles mellom
de områdene som skal tilrettelegges for ferdsel og opphold og naturområdet med
kantvegetasjon, planter og dyreliv som i større grad trenger beskyttelse.
Det stilles ikke krav om at turveier på land og vann innenfor byparken skal kunne driftes og
brukes året rundt, da dette trolig ikke vil være gjennomførbart i praksis.
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Vannmiljø og vassdrag
Prosjektet grenser til Kolbotnvannet. Det er ingen bekker gjennom planområdet, men
Kolbotnvannet er knyttet til Gjersjøen gjennom Kantorbekken, som har utløp noe syd for
planområdet. Gjersjøen er drikkevannskilde, og utslipp vil dermed kunne ha negative
konsekvenser. Utbyggingen innebærer risiko for negativ påvirkning av vannmiljøet i
Kolbotnvannet.Denne risikoen må håndteres gjennom tiltak i anleggesfasen. Dette er
håndtert i miljøoppfølgingsplanen og ROS-analysen samt i reguleringsbestemmelsene.
Reguleringsplanen stiller krav om at overvann håndteres på egen tomt. Dette løses
gjennom åpen overvannshåndtering i form av flomveier og regnbed innenfor byggeområdet.
Swecos overvannsnotat redegjør for de prosjekterte løsningene. Løsningene er
dimensjonert for 200-års flom og med en klimafaktor på 1,5. Det redegjøres nærmere for
dette i kap. 3.9
I byggefasen vil det gjennomføres tiltak som sikrer at forurenset vann fra anleggsområdet
ikke når Kolbotvannet. Forurensningsloven stiller strenge krav til utslipp, og stiller krav om
utslippstillatelse. Risikoreduserende tiltak for å forhindre avrenning av eventuelt forurenset
vann til Kolbotnvannet sikres i miljøoppfølgingsplanen og i en utslippstillatelse fra
Fylkesmannen.

3.7 Naturmiljø og biologisk magfold
Bevaring og videreutvikling av kantsonen mot Veslebukta
Dårlige grunnforhold med kvikkleire i de lavereliggende delene av planområdet mot vannet
innebærer at det vil være behov for stabiliserende tiltak i grunnen før byggetiltak kan
gjennomføres. Etablering av spunt eller stabilisering med kalksement er mest aktuelt.
Begge disse tiltakene vil påvirke trær og vegetasjon i kantsonen negativt.
Det er registrert flere større trær i kantsonen mot vannet, blant annet svartor (naturtype
B).Sannsynligheten vurderes å være stor for at trærnes røtter vil ta skade av
stabiliseringstiltakene. Det samme gjelder annen vegetasjon i kantsonen.
I detaljprosjekteringen må det vurderes om det er mulig å planlegge og gjennomføre
stabiliseringstiltakene på en slik måte at noen trær og/eller deler av kantsonevegetasjonen
kan bevares. Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.
Tiltakene som foreslås i planen er løst slik at det får minst mulig negativ påvirkning på trær
og annen vegetasjon i kantsonen mot vannet. Etablering av gangvei vil innebære tiltak i
eksisterende terreng og vegetasjon, men gangveien er lagt så langt inn på land som mulig,
slik at vegetasjon, innsekter og fugler som lever i kantsonen mellom vann og land blir mest
mulig skånet for inngrep.
I dag er kantsonen berørt av både mindre tekniske inngrep som private brygger,
steinsetting i vannkanten, påførte masser med plen etc, og fremmede plantearter har spredt
seg fra hagene i området og etablert seg godt i kantsonen. Dette innebærer at det er et
stort potensial for å restaurere arealet til naturlig sumpvegetasjon. Dette innebærer fjerning
av tekniske inngrep og bygg, fjerning av alle fremmede arter og revegetering med stedegne
trær, busker og sumpplanter som vokser naturlig i området.
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at kantsonen skal reetableres med stedstypiske
arter. Andre tiltak for å bevare naturmiljø og biologisk mangfold innebærer å fjerne
fremmede arter, samt å gjennomføre tiltak for å hindre spredning av fremmede arter i
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forbindelse med gravearbeider. Oppfølgingen av dette ivaretas gjennom
miljøoppfølgingsplanen.

3.8 Trafikkløsninger
Veganlegg i planen
Kantorveien
Del av Kantorveien samt Båtsleppa er inkludert i planområdet. Kantorveien er allerede
regulert gjennom detaljregulering av felt B2/Kantorbekken Terrasse, men i etterkant av
dette er det etter kommunens anmodning gjort noen justeringer av veigeometrien, med økt
breddeutvidelse i svingen i sør, som innebærer en forskyvning av formålsgrensene på
bekostning av byggeområdet i svingen mot Båtsleppa.
Foreslått prinsippsnitt for Kantorveien er vist på figur 36 på neste side. Samlet veibredde er
på 11,5 m, som i områdereguleringen. Det foreslås tosdig fortau på 2,5 m. og kjørevei med
bredde 5 m (inkl. skulder). Kjørebanen etableres med tverrfall, som fungerer godt for
avrenning. Mellom kjørevei og østre fortau etableres en nedsenket grønn rabatt med
bredde 1,5 m. Utformet med gress, beplantning og eventuelt trær vil grøfta håndtere
overvann på en funksjonell og estetisk måte i sommerhalvåret, samtidig som den vil
fungere godt som snøopplag vinterstid. I tillegg vil en grønn barriere mellom fortau og
kjørevei bidra til å skape et trygt og trafikksikkert miljø for både myke og harde trafikanter.
Langs Kantorveien planlegges det for rekkehus med forhager mot veien. Forhagene ligger
noe hevet ifht. veien, og det etableres en lav støttemur mellom fortau og forhage som
fungerer som en tydelig funksjonell og visuell avgrensning mellom de private hagene og det
offentlige gaterommet. Grepet med en mur i overgangen mellom fortau og forhager, bidrar
til å definere et mer bymessig gaterom. Med en tradisjonell grøft mellom fortau og hagemur
vil vi miste det stringente grepet som avslutter gaterommet og begynner hagerommet. Valgt
løsning gir en sterkere kobling mellom bolig og fortau, i stedet for den konvensjonelle
koblingen mellom kjørebane og fortau. Slik blir fortauet mer fotgjengervennlig og
oppmuntrer til bruk av gaterommet. Delt gatearmatur plassert i buffersonen kan belyse
både kjørebane og fortau, noe som gir økt brukbarhet gjennom både døgnet og året. I
tillegg oppleves en bedre belyst gate tryggere.
Rekkehusene får en sekundær adkomst direkte fra Kantorveien via hageporter i muren.
Dette er med på å skape variasjon og bryter opp gateløpet, bedrer bokvaliteten og øker
samtidig bruken og intensiteten i gaten. Det er vurdert at en tradisjonell grøft mot
hagemuren vil være uheldig da den vanskeliggjør adkomst til hagen, særlig vinterstid når
grøften brukes som snøopplagring.
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Figur 46. Prinsippsnitt Kantorveien (felt SKV1)

Illustrasjon: Sweco

Båtsleppa
En breddeutvidelse av Båtsleppa vil først kunne skje ved utbygging av fase 2, da det
forutsetter at eksisterende bebyggelse rives. Veien er prosjektert med en samlet bredde på
11 m, i tråd med prinsippsnittet vist i figur 37 på neste side.
Kjørebanen blir 5,5 m. bred, og fortauet blir 3 m. bredt. Mellom fortau og byggeområde
etableres grøfter på begge sider av veien. Her er det ikke tilsvarende høydeforskjeller
mellom veg og byggeområde som i Kantorveien, så det er ikke behov for mur, som i
Kantorveien. Da veien faller mot øst og Veslebukta, er Båtsleppa flomvei for overvann ut av
området. Grøftene her vil fungere som flombed som forsinker avrenningen.
Avkjørslene til de to parkeringskjellerne i felt B3 ligger i Båtsleppa. Avkjørslene til de to
naboeiendommene på sørsiden av Båtsleppa er ivaretatt i reguleringen.
Områdereguleringen legger opp til at byggeområdene syd for Båtsleppa (felt B4) også skal
fortettes, så det antas at en eventuell fremtidig regulering av dette feltet kan medføre
reguleringsmessige justeringer av Båtsleppa.
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Figur 47. Prinsippsnitt Båtsleppa (felt SKV2)

Illustrasjon: Sweco

Bilparkering
Det stilles krav om 1,2 p-plasser per rekkehus og for boenhetene i dupleks-bebyggelsen.
Normen inkluderer 0,2 gjesteplasser per bolig. Dette gir 27 p-plasser i kjelleren i fase 1,
hvorav 5 gjesteplasser og 2 plasser (5%) HC-plasser.
Det stilles krav om minimum 0,8 og maksimum 1,2 p-plasser for leilighetene i fase 2. Det
tillates etablert en bilpool-ordning, som gjør det mulig for beboerne å låne bil gjennom en
dele-ordning i stedet for å eie bil selv. Praksis fra andre prosjekter tilsier at 1 bil i bilpool kan
erstatte 5 parkeringsplasser. I dette prosjektet tilrettelegges det for 5 biler i bilpool, og
antallet p-plasser er redusert med 20 plasser. Det vurderes at dette er forsvarlig da
prosjektet ligger i svært kort avstand fra togstasjonen og kollektivdekningen er meget god.
Det er i dag blitt mer og mer vanlig å ikke ha bil, særlig hvis man har god kollektivdekning.
Parkeringsanlegget i fase 2 viser til sammen 43 plasser, inkludert gjesteplasser og 4 HCplasser. Her er det tatt utgangspunkt i minimumskravet på 0,8 plasser per leilighet samt 1,2
plasser for de 12 dupleks-boenhetene, trukket fra 20 plasser som erstattes av 5 plasser i
bil-pool.
100 % av plassene tilrettelegges for elbil-lading.
Sykkelparkering
For sykkel stilles det krav om 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. Det tilsvarer totalt 44
plasser i fase 1 og 132 p-plasser i fase 2.
Fase 1
For rekkehusene i fase 1 prioriteres det ikke felles parkeringsplasser på terreng, da det
forutsettes at syklene kan parkeres i tilknytning til inngangspartiet til den enkelte bolig. Det
etableres 4 sykkelparkeringsplasser på terreng for de 4 dupleksrekkehusene som ligger i 34 etasje. Det etableres også et eget rom for sykkelparkering i kjelleren, der det er plass til
44 sykler.
Fase 2
I parkeringsanlegget for fase 2 er det plass til 122 sykler. Disse er lett tilgjengelige fra
inngang. I tillegg er det vist 35 plasser på terreng. Totalt gir dette en overdekning på
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sykkelparkeringsplasser, men det gir tilstrekkelig areal for sykkelvogner, lastesykler og
barnevogner.
Samlet for fase 1 og 2 er det vist 39 plasser på terreng. Dette er 7 plasser færre enn de 35
% som områdereguleringen krever på terreng. I forslag til reguleringsbestemmelser er
kravet derfor justert til 25 %. Det er mulig å få plass til flere sykkelplasser på terreng, men
det er ønskelig å reservere mest mulig av uteoppholdsarealet til lek og opphold. Så lenge
syklene er lett tilgjengelige innendørs, mener vi at det er en bedre og sikrere løsning enn å
avsette mye plass utomhus til sykler. Erfaringen i dagens marked er at beboerne ofte har
dyre sykler, el-sykler, og de er opptatt av at de skal oppbevares på et trygt sted.

Figur 48. Kjellerplan i fase 1: Bilparkering i plan 1 og boder samt sykkelparkering i plan 2.
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Figur 49. Kjellerplan i fase 2 ligger i mørk 1. etasje på leilighetsbygget og under dekket i gårdsrommet.
For det nordre bygget er det i tillegg boder i kjellerplan 2.
Diagrammer: R21

Kollektivtrafikk
Beboerne i prosjektet har tilgang til et særdeles godt kollektivtilbud i kort avstand fra
planområdet.
Trafikksikkerhet
Med breddeutvidelse av kjørevei og etablering av fortau i både Kantorveien og Båtsleppa,
legger planforslaget legger til rette for økt trafikksikkerhet sammenliknet med dagens
situasjon.
Krav til riktig frisikt er ivaretatt ihht kommunens normer. Det er ivaretatt fri sikt i 20 m. i hver
retning fra et punkt 4 m. tilbaketrukket fra kant kjørebane.
Tidspunkt for opparbeidelse av veianleggene
Kravet til opparbeidelse av Kantorveien ligger i hovedsak på felt B2/Kantorbekken Terrasse.
Forpliktelsen til opparbeidelse av fortauet på østsiden av veien ligger på felt B3 og er
hjemlet med rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Opparbeidelse av fortauet skal
være ferdigstilt innen første brukstillatelse for fase 1. Opparbeidelse av felt SKV2 –
Båtsleppa er knyttet til første brukstillatelse i felt BKS3/BBB1-2 (fase 2).
Skolevei
Bosatte i planområdet sogner til barneskolen Vassbonn skole (1 km unna) og Ingieråsen
ungdomskole (500 m.). Ved gange tilsvarer henholdsvis 14 og 7 min. til de to skolene.
Swecos trafikkanalyse gir en gjennomgang av hele strekket til begge skolen, og
konkluderer med at skoleveien anses som bra, med sikre og trygge krysningspunkter, samt
god tilrettelegging for fotgjengere og syklister.
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Kommunalteknisk infrastruktur
Sweco har utført nedbørsberegninger og overvannsnotat, samt VA-plan for planområdet.
Dette materialet inngår som vedlegg til planforslaget. VA-planen og prosjektering av
overvannsløsninger ivaretar en situasjon både med og uten en eventuell utvikling av fase 2.
Vannforsyning
Det er foreslått lagt opp til vannforsyning i form av en ringledning som går gjennom feltet,
og er tilkoblet ny hovedledning for vann (H111) i to tilkoblingspunkter – det ene i enden av
felt SV3 og det andre ved krysset mellom felt SV2 og SV3 ved kumgruppe 2. Denne
kumgruppen blir opparbeidet i sammenheng med nabofeltet B2 (Kantorbekken Terrasse).
Det blir prosjektert utlegg som B3 kan knytte seg mot.
Det vil være interne stikkledninger fra ringledningen som sørger for vannforsyningen til
hvert enkelt hus. Ny hovedledning for vann i Båtsleppa er prosjektert av Cowi for
kommunen og er planlagt oppgradert i forbindelse med bygging av fase 1 av foreliggende
prosjekt. For plasseringa av ledninger, kummer, brannkummer m.m. vises det til tegningene
H001 og H002.
Avløpshåndtering
Det etableres ny hovedledning for spillvann langs felt SV3/Båtsleppa. Denne skal ta hånd
om spillvann fra ovenliggende områder, samt bebyggelsen i felt B3. Tilknytningspunkt er på
samme sted som for vannledningene, enden av felt SV3 ved kumgruppe 2 (ref.
H001/H002). Spillvannet fra feltet vil renne todelt med selvfall til tilkoblingspunktene.
Spillvannet vil renne sørover på østsiden av bebyggelsen til tilkoblingspunktene, både i fase
1 og fase 2. Alle prosjekterte spillvannsledninger er vist med minimum 10 % selvfall.
Eksisterende spillvannstrasé i østre del av felt B3 foreslås plugget og erstattet med ny trase
for spillvann langs østsiden av felt B3. Dette vil først skje i forbindelse med utbygging av
fase 2. Forslag til valg av trasé, dimensjoner og materialer fremkommer i H001/H002, men
endelig valg av dette må avklares i detaljprosjekteringen.

Overvannshåndtering
Områdereguleringen for Kolbotn sentrum stiller krav til at alt overvann, inkludert takvann,
håndteres på terreng gjennom overvannsanlegg og flomveier. Kommunen har oppjustert sin
anbefaling om dimensjonering av nedbør siden områdereguleringen ble vedtatt. Flomveiene
dimensjoneres for 200-årsregn. Det er benyttet en klimafaktor på 1,5 for å ta hensyn til
forventet økning i regnintensitet.
Da planområdet i hovedsak består av fyllmasser og har høy grunnvannsstand i østre del, er
fordrøyning i magasiner under bakken utfordrende for den østre delen av planområdet.
Fordrøyning i magasiner bør skje i den høyereliggende vestre delen av planområdet.
Området mellom boligene vil bestå av plener, grusveier, permeable dekker, trær og
vegetasjon, grøfter og vannveier som vil bidra til infiltrasjon og fordrøyning av nedbør.
Regnbed er markert på landskapsplanen.
Vannet inngår som en naturlig del av området, og utgjør et lekent og estetisk bidrag til
uteområdene. Overvannsanleggene er illustrert på illustrasjonsplanen som følger som
vedlegg til planforslaget. Det er beregnet en blågrønn faktor på 0,62 for byggeområdet, men
godt over 0,8 dersom hele planområdet inngår i beregningen.
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Overvannshåndteringen skjer etter en tretrinnsstrategi med tre innstasnivåer for
overvannshåndtering etter størrelsen på nedbørshendelsen:
1. Infiltere småregn
2. Forsinke og fordrøye store regn
3. Sikre flomvei for kraftige regn.
Det er satt som premiss at tiltaket skal håndtere 95 % av årsnedbøren. Dette tilsvarer 22
mm i døgnet ved 20-års regn. Dette er grensen mellom trinn 1 og trinn 2.
Følgende overvannsløsninger er planlagt etablert innenfor planområdet:
- Gressplen og grøntarealer avsettes for infiltrasjon og fordrøyning av overvann
- Felles lek/opphold vil ha delvis permeabelt dekke, samt sand i sandkasse, vil bidra til å
infilterere overvann
- Trær og beplantning vil bli etablert, da dette er effektive fordrøyningstiltak
- Fordrøyningsmagasin (plastkassetter) etableres for fordrøyning av takvann
- Regnbed etableres for å forsinke, fordrøye og infilterere store deler av avrenningen som
finner sted i feltet
- Grøfter og vannveier blir terskellagt for å sinke og legge til rette for infiltrasjon og
fordrøyning
- Takene utføres med ca. 50 % tildekking i sedum, noe som bidrar til å redusere
flomavrenningen fra takene med 10 l/s ved et 20-års regn og redusere fordrøyningsbehovet
med inntil 25 m3 versus svarte tak.
I fase 1 føres takvann fra bebyggelsen føres via innvendige nedløp til fordrøyning i
fordrøyningsmagasin, før det strupes ut på terreng. I fase 2 til takvann ikke kunne fordrøyes
i magasin, og det kan være akuelt å føre takvann direkte ut på terreng, men dette må løses
i detaljprosjekteringen i samarbeid med VA-konsulent, arkitekt og landskapsarkitekt.
Ved flom (trinn 3) vil overskytende vannmengder renne mot nord og sør i fase 1, som følge
av feltets helning. Her vil vannet knytte seg til eksisterende flomveier i felt SV3 (Båtsleppa)
og tilkomstvei i nord, og herfra føres trygt til Kolbotnvannet. I fase 2 vil overskytende
vannmengder fra fase 1 renne inn i eksisterende flomveier i fase 2 og følge de interne grusog betonglagte gangveiene inne på feltet. Her vil vannet ledes rundt og imellom byggene i
øst og føres trygt til Kolbotnvannet.
Ettersom felt B3 ligger svært nær Kolbotnvannet, og overvannet ikke går via ledningsnett,
vil vann som går direkte til Kolbotnavnnet ikke medføre økt forutrensning om det ikke
fordrøyes.
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Figur 50. Flomveier i fase 1

Figur 51. Flomveier ved full utbygging av planområdet.
Illustrasjoner: Bar Bakke
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Energiforsyning
I hht. reguleringsbestemmelsene skal boligbebyggelsen tilrettelegges for forsyning av
vannbåren varme og tilknyttes fjernvarmenettet. Planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet til Fortum fjernvarme. Våtrom tillates oppvarmet med elektriske
varmekabler. Boligene vil bli bygget ihht. energikravene i TEK17, noe som i seg selv
innebærer beskjedent energibehov. Det er beregnet at et samlet areal på 9600 m2 BRA
(skisseprosjektet) vil gi et energibehov på 895.000 kWh/år (energinotat, Asplan Viak).
Felt BKS1 og BKS2 knyttes til nettstasjon i Kantorbekken Terrasse vest for Kantorveien.
Resten av bebyggelsen i felt BKS3, BBB1 og BBB2 vil knyttes til en frittliggende nettstasjon
som skal etableres øst for avkjørsel til garasjeanlegget i fase 2, vist på plankartet som felt
o_BE på plankartet (formål energianlegg). Innenfor formålet på plankartet skal det også
etableres en oppstillingsplass for servicebil.
Renovasjon
Områdereguleringen stiller krav om nedgravde løsninger for avfall i planområdet. Disse skal
plasseres tilgjengelig fra kommunalt veinett. Avfallssystemet skal være miljøvennlig og skal
inkludere kildesortering.
Det er to renovasjonspunkt tilknyttet felt B3: Ett i Kantorveien som håndterer fase 1 og ett
ved vendehammeren i Båtsleppa som håndterer fase 2. I Kantorveien er det valgt et
prinsipp der renovasjonspunktet ligger i lomme mot vei, og fortauet føres i bakkant. Dette er
en funksjonell og trafikksikker løsning. I Båtsleppa ligger renovasjonspunktet innenfor
byggeområdet. Her er det også lagt inn et returpunkt for glass- og metall. Plassering
fremkommer på illustasjonsplanen og på figuren nedenfor. Den viste plasseringen er
godkjent av Follo Ren og bekreftet akseptert av kommunen.

Figur 52. Plassering av renovasjonspunkter og avstand til disse fra boligene.
Ill: R21
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3.10 Befolkning og sosial infrastruktur
Det er en variasjon i boligstørrelser innenfor felt B3, men forholdsvis mange større boliger
som egner seg for familier. I følge SSB er det gjennomsnittlig 2,38 personer i en
privathusholdning i Oppegård kommune. Dette tilsvarer 205 beboere. I leilighetene i
Kolbotn sentrum er det få barnefamilier, og det antas at de 2-romsleilighetene i prosjektet i
hovedsak vil være attraktive for enslige og par. Rekkehusene og dupleksrekkehusene vil
være attraktive familieboliger.
Beregningen av antall beboere per boenhet under tar utgangspunkt i mer nyanserte
beregninger av antallet beboere for ulike boligtyper. Sluttresultatet stemmer forholdsvis godt
med gjennomsnittstallet til SSB.
Antall

Typologi

Størrelse (snitt)

Beboere per
bolig

Beboere per
typologi

14

Townhouse

Ca. 185 m2

3

42

20
14

Dupleks
2-roms leil.

m2

Ca. 110
Ca. 53 m2

2,8
1,3

56
18

38

3-4-roms leil

Ca. 90 m2

2,3

87

SUM

203

Figur 53. Tabell beboere fordelt på boligstørrelse/typologi

Dette gir 203 beboere til prosjektet. Vanligvis tas det utgangspunkt i at ca. 20 % av
beboerne er barn. Det utgjør her 41 barn (0-17 år). Av 203 beboere skal 11 % (= 22) være i
grunnskolealder (6-15 år). 7% (= 14) være i barnehagealder.

3.11 Senterstruktur og handelstilbud
Planforslaget inneholder ikke forretninger eller annen tjenesteyting. Da planområdet ligger
tett på Kolbotn sentrum, vil beboerne ha tilgang til alt sentrum har å by på av butikker,
serveringssteder og kulturtilbud.

3.12 Idrett og friluftsliv
Idrettsanlegg
Planforslaget inneholder ingen idrettsformål.
Turveier
Områdereguleringen for Kolbotn sentrum legger opp til en sammenhengende turvei langs
Kolbotvannets nordre del. Planforslaget legger opp til at den delen av turveien som inngår i
planområdet etableres samtidig med resten av prosjektet. Hele runden vil imidlertid ikke
ferdigstilles før alle byggeområdene mot vannet er realisert i tråd med områdereguleringen

3.13 Gjennomføringsrekkefølge
Reguleringsplanen legger opp til at felt B3 kan utbygges i to faser. Etablering av
parkeringskjeller og bebyggelse langs Kantorveien og øvre del av Båtsleppa gjennomføres i
fase 1.
I fase 2 bygges resten av dupleksene i nedre del av Båtsleppa samt leilighetsbyggene i
fase 2. Ferdigstillelse av felt SKV2/Båtsleppa ihht. regulering skal skje før første
brukstillatelse for boliger i fase 2.
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3.14 Rigg og anlegg
HR Prosjekt har utarbeidet et anleggsnotat med riggplan for fase 1 som redegjør
anleggsfasen og de ulike etappene i gjennomføringen av prosjektet. Det vises til dette for
en mer detaljert beskrivelse av de ulike trinnene i anlegget. Rigg-området plasseres i nordre
del av tomta, med innkjøring fra Kantorveien i planområdets nordvestre del. Her vil det
etableres brakkerigg, lager- og parkeringsplass, vendehammer/snuplass mm. Det vil
etableres en intern anleggsvei langs det vestre gjerdet mot Kantorveien, slik at trafikken i
Kantorveien kan gå som normalt. Myke trafikanter vil benytte vestre fortau i Kantorveien.
Det forutsettes at entreprenør har en ansvarlig for logistikk, infrastruktur, sikkerhet og
informasjon, slik at dette ivaretas under hele byggeperioden.
Det skal etableres støydempende byggegjerde mot naboer. Støvreduserende tiltak skal
benyttes i råbyggfasen.

Figur 54. Trinnvis utbygging og materialoppbevaring i første fase

åå/XXXX

0217-2018013

DETALJREGULERING FOR FELT B3 – KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA

side 70 / 75

PLANBESKRIVELSE

datert: 02.07.2019, rev. 27.04.2021

Sweco har i notat RIG-03 gjennomført en geoteknisk utredning av anleggsgjennomføringen
i fase 1, for å påse at denne kan gjennomføres uten å påvirke stabiliteten i fase 2 (felt
BKS3, BBB1-2). Siden utbyggigen i fase 1 (felt BKS1-2) vil foregå direkte på berg, er det
ingen risiko knyttet til gjennomføringen av denne delen av tiltaket. Rystelser i grunnen som
følge av spregning, pigging, graving og peling må overvåkes, og det må utarbeides et
program for dette. Det må også lages en spregningsplan tilpasset rystelseskravene.
Ved utførelse av gravearbeid er det viktig at det opprettholdes stabile graveskråninger
internt i byggegropa. Det må lages en plan for håndtering av løsmasser som skal
mellomlagres innenfor byggeområdet.
Før gjennomføringa av tiltak i fase 2 (felt BKS3, BBBI-BBB2) må den kvikkleireholdige
grunnen stabiliseres med spunt eller kalksementblandning. Bebyggelsen må
fundamenteres direkte på peler til berg.
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4
Planens virkninger
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Terreng og jord
Topografi
Deler av tomten mot Kantorveien vil sprenges ned for å etablere p-kjeller og kjelleretasjer til
rekkehusene. Dette innebærer at den øvre delen blir mindre kupert og blir liggende på et
lavere nivå enn i dag. Dette innebærer et visst masseuttak, men ikke mer enn det som er
vanlig i prosjekter med kjeller.
Bebyggelsen i østre del etableres uten kjeller, og parkeringsanlegget i fase 2 etableres på
terreng med lokk over for uteoppholdsarealer. Heving av uteoppholdsarealene gjør at
høydeforskjellene mellom nivåene på utearaler begrenses og at den eksisterende skrenten
kan forseres med en rampeløsning som integreres i skråningen. Det naturlige terrenget vil
bevares til en viss grad, men etableringen av en sammenheng mellom øvre og nedre del
innebærer bearbeidelse av terrenget.
Topografi og sikringstiltak tilsier at det ikke foreligger risiko for at utgravingen og
sprengningsarbeider skal påvirke områdestabiliteten.

4.2

Geologi og grunnforhold
Sweco har utarbeidet tre geotekniske notater som tar for seg henholdsvis områdestabilitet
(RIG-01), lokalstabilitet (RIG-02 og avbøtende tiltak (RIG-03).
Notatene er basert på en kombinasjon av eksisterende kunnskap om grunnforholdene, nye
grunnundersøkelser, gjennomgang av tidligere byggesaker i området samt befaring med
kartlegging av eksisterende terreng og berg i dagen. Planområdet ligger under marin grense,
og de østre delene av planområdet mot Kolbotvannet består av leirmasser med
sprøbruddegenskaper enkelte steder. Skråningene i sydlig, østlig og vestlig retning på
tomten har en terrenghelning brattere enn 1:20 og total skråningshøyde >5 m.
Felt B3 ligger på en topp som heller i alle retninger. Det er berg i dagen mot nord, vest og
sør som vil begrense konsekvensene av utglidning på tomta i disse retningene. En eventuell
utglidning av masser mot øst vil derfor ikke komme i kategorien områdeskred. Det aktuelle
området er begrenset og et eventuelt skred i den østlige skråningen vil kunne karakteriseres
som lokalskred. Slike skred må utredes nærmere i detaljprosjekteringen, men da
planforslaget åpner for en gjennomføring av planen i to uavhengige etapper, er det likevel
utarbeidet et notat som redegjør for risiko for lokalskred samt et eget notat som redegjør for
avbøtende tiltak
Notat RIG-02 konkluderer med at grunnarbeidene som skal utføres for fase 1 av prosjektet
ikke vil påvirke stabiliteten for den gjenværende bebyggelsen i Båtsleppa. Utbyggingen av
fase 1 skal i sin helhet foregå på berg og vil derfor ikke påvirke løsmassene nærmere
Kolbotnvannet. I forbindelse med sprengningsarbeidet må salvene planlegges slik at de gitte
rystelseskravene overholdes. Det må derfor utarbeides en spregningsplan, og rystelsene må
overvåkes. Gravearbeider og håndtering av løsmasser må utføres med fokus på å minimere
risiko.
Stabiliteten i området ned mot Kolbotnvannet er ikke tilfredsstillende. Ved oppstart av
utbygging av trinn 2 må det utføres stabiliserende tiltak mot Kolbotnvannet, f.eks i form av
kalk-sement stabilisering av leiren eller ved å etablere en spuntvegg på nedsiden av
utbyggingen. Dimensjoneringen av det stabiliserende tiltaket utføres som en del av
detaljprosjektet og må ta hensyn til planlagte områder for mellomlagring av masser og
plassering av tunge maskiner og materiell slik at belastninger på terrenget blir inkludert i
beregningene.
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Vannmiljø og vassdrag
Overvann håndteres i hovedsak på terreng. Ved større flomhendelser vil flomvann ledes
direkte til Kolbotvannet uten fordrøyning. Ettersom planområdet ligger svært nær
Kolbotnvannet, vil vann som går direkte til Kolbotnvannet ikke forurenses selv om det ikke
fordrøyes.
Ved flom vil Kolbotnvannnet stige etter hvert som overvann fra hele vannets
nedbørsområde kommer til. Dersom overvannet fra felt B3 fordrøyes inne på området vil det
føre til at vannbalansen endres. Overvannssystemet utformes derfor slik at overvann fra
regnhendelsen som overskrider grensen for trinn 1 (i tretrinns-strategien) ikke overskrider
den naturlige tilrenningen som felt B3 hadde til Kolbotnvannet før utbyggingen. På den
måten opprettholdes den naturlige vannbalansen og vanntilførselen til Kolbotnvannet.
I anleggsfasen må det legges en plan og iverksettes tiltak for å hindre at forurenset
overvann fra anleggsvirksomheten og avrenning av partikkelforurensning fra jordmasser på
land når Kolbotnvannet. Tema er behandlet i miljøoppfølgingsplanen og håndtert i
bestemmelsene.

4.4

Blågrønn struktur og landskap
Blågrønn struktur
Planforslaget medfører at grønnstrukturen som utgjør dagens hager forsvinner og ersattes
av et tettere bygningsmiljø. Mellom den nye bebyggelsen vil tiltak knyttet til
overvannshåndtering gi et fortsatt blågrønt preg på utearealene.
Turveien langs vannet som fortsetter videre rundt Veslebukta vil gi en økt tilgjengelighet til
vannet for alle beboere på Kolbotn.
Sweco og Biofokus vuderer at gjennomføring av nødvendig stabiliseringstiltak av grunnen i
de lavereliggende delene av planområdet mot Kolbotnvannet innebærer stor risiko for at de
store trærne og øvrig kantsonevegetasjon vil ta skade og dø. Dette innebærer at kantsonen
må restaureres gjennom replanting. Det må påregnes at det vil ta 10 år før kantsonen er
rehabilitert i et slikt omfang at fuglelivet vil reetablere seg der.
Landskap
Blokkbebyggelsen med høyde på 4 etasjer vil synes i landskapet og har en viss
fjernvirkning. Foruten den lokale terrengmessige bearbeidingen som redegjort for i kap. 4.1,
vil ikke planforslaget ha noen landskapsmessige virkninger.
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Naturmiljø og biologisk mangfold
Biofokus har vurdert konsekvensene av tiltaket i sin rapport, som følger som vedlegg til
planforslaget. Det vises til redegjørelsen for eksisterende situasjon i kap. 2.4 Her redegjøres
for konsekvensene av tiltakene.
Arealtap og biotopreduksjon
De største biologiske verdiene i planområdet er knyttet til trær og kantsonevegetasjon mot
Veslebukta, samt større furutrær på bergknausen i nordvest. Trær og vegetasjon på
bergknausen i nordvestre del av planområdet vil gå tapt som følge av utgravning av
masser. Det samme gjelder bjørker og osp ved Båtsleppa.
Vannet og kantsonen er biotop for fugl, fisk og vanninsekter, samt moser og sopp.
Kantsonen mot Kolbotvannet vil bli negativt berørt når stabiliseringstilak i grunnen skal
gjennomføres. Trolig vil mesteparten av kantsonen, inkludert trærne, måtte fjernes som
følge av stabiliseringstiltaket. Den største svartoren i kantsonen, med en stammeomkrets
på over 200 cm, er vurdert til naturverdi C. I detaljprosjekteringen vil geotekniker og biolog
vurdere muligheten for at stabiliseringstiltakene kan gjennomføres slik at svartoren og
andre trær ikke tar skade. Dersom trærnes røtter vil ta slik skade at trærne dør, vil det være
en fordel at stammene til de døde trærne kan stå igjen i minst 3 m høyde, slik at nye trær
kan etableres seg på de gamle, Kantsonevegetasjon som vil måtte fjernes, skal reetableres.
Fragmentering/oppdeling
I Kolbotn pågår fortetting i hele sentrumsområdet og både Storebukta og Veslebukta
påvirkes av utbygging og fortetting av boligområder og tilrettelegging med turveier. Hver
enkelt utbygging gir i seg selv mindre alvorlig påvirkning, men samlet sett påvirkes
restarealene med natur i nordre del av Kolbotnvannet i stor grad. Dette gjelder i særlig grad
kantvegetasjonen mot Kolbotnvannet, men også de spredte naturverdiene i form av annen
restnatur og store trær som i stor grad blir borte i dette og i tilsvarende prosjekter.
Forurensning, forstyrrelse og støy
Anleggs- og byggefasen vil medføre støy og større eller mindre forurensning pga. eventuell
avrenning av støv/partikler og ulike kjemiske forbindelser (olje/metaller etc.) som vil kunne
gå ut i Veslebukta. Det forutsettes imidlertid at utbygger minimerer tiden med høyt støynivå
og iverksetter tiltak som begrenser avrenning og utslipp, slik at forurensningseffekten
dermed blir svært begrenset.
Utbyggingsprosjektet som helhet vil både innebære økt ferdsel innenfor kantsonen pga. økt
ferdsel på de nye adkomstveiene til blokkbebyggelsen.
Bruk og påvirkning
Bruk og påvirkning i etterkant av utbygging er ofte en undervurdert faktor i utbygginger inntil
verdifull natur. Tilplanting i området bør også skje med omhu slik at fremmede arter med
høy økologisk risiko unngås i kantsonen og øvrige fellesareal.
Biofokus’ utredning påpekte at turveien som opprinnelig var foreslått som flytebrygge på
vannet ville ha særlig negative konskevenser for fuglelivet i kantsonen. Denne turveien er
derfor tatt ut av planforslaget.
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Konsekvens
Omfang og konsekvenser av planforslaget for de ulike delområdene/delmiljøene vises i
tabellen nedenfor. Konsekvensene i tabellen er fremkommet ved bruk av
konsekvensmatrisen under (Figur 55). Konsekvensene viser en stor negativ påvirkning av
deler av tiltaket (turvei/økt ferdsel og massestabilisering) og en begrenset negativ
påvirkning av hoveddelen av tiltaket (bygg og infrastruktur). Bygging og infrastruktur må
imidlertid sees i sammenheng med massestabiliseringstiltaket da sistnevnte ikke behøver
og gjennomføres om byggetrinn 2 ikke skal gjennomføres.

Figur 55. Kartlegging av konsekvenser for naturmiljø og biologisk mangfold

Vurdering mot Naturmangfoldloven § 10 – Økosystemtilnærming og samlet
belastning
Nordre og østre del av Kolbotnvannet er preget av boligbebyggelse. Samtidig er det kun
lengst nord i vannet (Storebukta, Fiskern og til viss grad Veslebukta) og lengst sør (ved
Ekornrud) som det fra naturen sin side er potensial for vegetasjonsrike viker med
strandsumpvegetasjon som gir livsgrunnlag for en lang rekke insekter og fugl. Planområdet
ligger derfor i en av få vegetasjonsrike viker i Kolbotnvannet.
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Innerst i Veslebukta er det tidligere anlagt brygger og det er planer om å anlegge turveier i
kantsonen langs vannet. Påvirkning i planområdet må derfor sees i sammenheng med
øvrige planer i Veslebukta som berører kantsonen og de artene som er avhengige av
denne typen vegetasjon.
Økt ferdsel i området og massestabilisering vil, sammen med andre gjennomførte og/eller
planlagte tiltak i kantsonen, bidra til en forholdsvis stor samlet belastning på denne typen
økosystem i nærområdet. Samlet belastning vil risikere å medføre at områdets funksjon for
vann- og vannkantfugl (inkludert rødlistede arter) blir redusert.

4.6

Helse- og miljøforhold
Støy
Felt B3 ligger i hvit støysone, og det er ikke behov for støyskjermingstiltak knyttet til
bebyggelse eller uteområder.
Utbyggingen har ingen støymessige konskenskvenser, foruten midlertidig og forbigående
støy knyttet til anleggsfasen.
Luftkvalitet
Luftkvaliteten i området er i utgangspunktet vurdert å ligge utenfor gul sone for svestøv
(PM10) og NO2. I kalde perioder vinterstid med inversjon og dårlige spredningsforhold, kan
forurensningsnivået stige noe.
Utbyggingen i seg selv forventes ikke å ha noen konsekvenser for det lokale luftkvaliteten.
Klimagassutslipp
Asplan Viak har utarbeidet et energinotat for prosjektet. Dette er vedlagt planforslaget.
Det vil bli utarbeidet klimagassregnskap for bebyggelsen i forbindelse med rammesøknad.
Vannkvalitet
Vannkvaliteten vil ikke forringes av utbyggingen. Tvert i mot forventes det at utskiftning av
VA-ledninger og tiltak for overvannshåndtering vil kunne ha en positiv effekt.
Jordforurensning
Planforslaget inneholder ikke tiltak som medfører konsekvenser for jordforurensning.
Elektromagnetisk stråling
Planforslaget inneholder ikke tiltak som medfører elektromagnetisk stråling.
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Lokalklima
Vind og kaltluftsdrenasje
Sørlig vind er dominerende i Kolbotnområdet. De planlagte boligene i felt B3 ligger parallelt
med dominerende vind fra sør og noe vindforsterkning kan derfor forventes.
Dupleksbebyggelsen mot sør vil imidlertid skjerme gårdsrommet i stor grad.
For øvrig inneholder ikke planforslaget tiltak som vil ha konsekvenser for lokalklima i
området.
Sol-/skyggeforhold
Prosjektet har en vestvendt orientering og solforholdene er gode. Terrenget stiger mot vest,
og kunne således gitt skyggevirkning til arealene øst for skrenten, men fordi den planlagte
bebyggelsen kun er på to etasjer, unngår man en uheldig skyggevirkning av utearealene i
gårdsrommet. Det har også en positiv effekt at gårdsrommet er løftet opp en etasje pga. det
underliggende parkeringsanlegget.
Det er utarbeidet soldiagrammer for både fase 1 og fase 2:
Vårjevndøgn er hele gårsrommet solbelagt kl. 12 og kl 15. Eksisterende boligbebyggelse i
fase 2 er ikke berørt av skyggevirkning fra prosjektet kl. 15. Planområdet er i hovedsak
skyggelagt 21. mars kl. 17, både i fase 1 og fase 2.
Se diagrammene på neste side.

Figur 56. Solforhold i fase 1 ved vårjevndøgn 21. mars.
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Figur 57. Solforhold i fase 2 ved vårjevndøgn 21. mars.

Figur 58. Solforhold i fase 2 ved sommersolverv 21. juni.
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Eierforhold
Ferdigstilt prosjekt vil organiseres som et sameie eller borettslag. Utomhusarealer skal
være felles for beboerne i leilighetene og rekkehusene. Parkeringsplassene i p-kjeller vil
seksjoneres på den enkelte bolig. Gjesteparkeringsplassene vil inngå som felleseie.

4.9

Eksisterende bebyggelse og anlegg
Bygninger og bygningsmiljø
Eksisterende bebyggelse forutsettes revet for en gjennomføring av planforslaget.
Fase 1 kan gjennomføres isolert, og eksisterende bebyggelse i østre del av planområdet
(fase 2) kan bli liggende som i dag. Foruten ulmper knyttet til støy og støv i byggefasen, vil
boligene ikke få endrede solforhold eller annen negativ påvirkning som følge av en
utbygging av totalt 22 boenheter (rekkehus og dupleksrekkehus) i fase 1.
Utearealer
Eksisterende tomter med private hager vil inngå i byggeområdet for ny bebyggelse. I fase 2
vil den fragmenterte eiendomsstrukturen med trange tomter erstattes av et større felles
uteoppholdsareal for beboerne.
Etablering av turveien langs vannet vil på sikt (når alle byggeområdene ferdigstilles) gi en
god turvei og muligheten for gode naturopplevelser tett på Kolbotn sentrum.

4.10 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ett SEFRAK-registrerte bygg fra før 1900 innenfor felt B3. Dette vurderes imidlertid
ikke være bevaringsverdige og forutsettes revet.
Det er ikke registreret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, og
fylkeskommunen anslår at det heller ikke er sannsynlig at det er potensial for å fredete
kulturminner i grunnen. Planforslaget har dermed heller ikke noen konsekvenser for dette.

4.11 Trafikkforhold
Trafikkavvikling
Realiseringen av områdereguleringen for Kolbotn sentrum innebærer at enkelte veier vil få
en breddeutvidelse med fortau eller gang- og sykkelvei når de ulike byggeområdene
bygges ut. Dette gjelder både Kantorveien og Båtsleppa.
Samlet sett vil effekten av disse planlagte tiltakene gi økt trafikksikkerhet på veiene. Før alle
veitiltakene er ferdigstilt, vil det imidlertid være en fase preget av at anleggstrafikk og privat
trafikk til boligene i fase to samt felt B4 vil måtte dele på veiarealene. Det vil etableres sikre
gangforbindelser i anleggesperioden.
Trafikkproduksjon som følge av tiltaket
Sweco har utført en trafikkanalyse for en samlet utbygging av felt B1-B4. Analysen legger til
grunn 105 boliger i felt B3, altså 17 boenheter mer enn foreliggende illustrasjonsprosjekt
viser. Det er beregnet at felt B3 og B4 (65 boenheter) til sammen vil produsere ca. 500
bilturer per døgn. Av disse avvikles ca. 75 bilturer i største time om morgenen, og det
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samme tallet i største time om ettermiddagen. Utbyggingen av felt B1-B4 samlet vil gi en
beregnet ÅDT (årsdøgntrafikk) på snaut 900 og en YDT (yrkesdøgntrafikk) på 950, med en
timetrafikk på snaut 150 kj/t i største time i hver av de to rushene.
Kapasitetsberegningene viser god trafikkavvikling. Høyeste belastninggrad på 0,35 er
beregnet i ettermiddagsrushet i krysset Kolbotnveien X Strandliveien. Dette tilsvarer små
forsinkelser og korte køer. Sweco vurderer at krysset er godt rustet til å håndtere
trafikkøkningen som er beregnet som følge av utbyggingen av felt B1-B4.
Kollektivtrafikk
Planforslaget vil ikke påvirke kollektivtrafikken i nevneverdig grad.
Trafikksikkerhet og skolevei
Trafikksikkerheten vil bli bedre etter gjennomføring av planforslaget, da det vil bli etablert
fortau langs Kantorveien og Båtsleppa. Antallet avkjørsler langs Kantorveien vil bli redusert,
og det vil ikke være vegetasjon eller annet som hindrer sikten i avkjørslene.

4.12 Kommunalteknisk infrastruktur
Vannforsyning
Da omkringliggende eldre ledningsnett vil byttes ut og kapasiteten ved behov vil økes,
anses utbyggingen å ha positive konsekvenser for vannforsyningen til området.
Avløpshåndtering
Da eksisterende eldre ledningsnett vil byttes ut, anses utbyggingen å ha positive
konsekvenser for avløpshåndteringen i området.
Overvannshåndtering
Det legges opp til at alt overvann, inkludert takvann, håndteres på terreng gjennom
overvannsanlegg og flomveier. Det vurderes at planforslaget gjennom beskrevne tiltak
ivaretar en forsvarlig overvannshåndtering som bidrar til å minske faren for overvannsflom
og skader som følge av dette.
Energiforsyning
Prosjektet skal knyttes til Haslunds fjernvarmenett, som ligger lett tilgjengelig fra
planområdet.
Renovasjon
Follo Ren og Oppegård kommune har uttalt seg positivt til plassering av foreslått
renovasjonspunkt i Kantorveien og Båtsleppa, som vist på illustrasjonsplanen.

4.13 Befolkning og sosial infrastruktur
Demografi
Det er beregnet at prosjektet vil gi 203 beboere, hvorav 14 barn i barnehagealder og 22
barn i grunnskolealder.
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Barnehagekapasitet
14 barn i barnehagealder er mindre enn én full avdeling. Områdeplanen hjemler også to
nye barnehager innenfor sentrumsområdet, og barnehagebehovet som utløses av
foreliggende planforslag anses dermed å være ivaretatt.
Skolekapasitet
22 barn i grunnskolealder skal fordeles på til sammen 12 skoletrinn. Dette utgjør knapt 2
barn per trinn. Vassbonn skole har god kapasitet og kan ta imot økningen i antall
barneskolebarn som utløses av utbyggingsprosjektene på vestsiden av Kolbotvannet.
Ingierkollen ungdomsskole er nylig rehabilitert, og kapasiteten er vurdert som tilstrekkelig
for å møte den forventede befolkningsveksten i Kolbotn sentrum.

4.14 Senterstruktur og handelstilbud
Planforslaget bidrar til et økt kundegrunnlag for butikkene i Kolbotn sentrum.

4.15 Idrett og friluftsliv
Idrettsanlegg
Planforslaget innholder ingen idrettsanlegg eller idrettsflater.
Turveier
Den foreslåtte turveien/gangveien langs vannet inngår i en større sammenhengende
turveiforbindelse rundt Kolbotnvannet. Slik bidrar tiltaket til gode muligheter for turgåing og
økt folkehelse.

4.16 Barn- og unges oppvekstvilkår
Planforslaget legger til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge gjennom en etablering
av bilfrie, trygge, gode og varierte private og offentlige uterom for lek og opphold.
Ambisjonen er at uteoppholdsarealene skal legge til rette for variert lek og sosialt samvær,
og dermed bli et møtested for både små og store barn, foreldre deres og øvrige beboere i
prosjektet og i nabolaget for øvrig.

4.17 Universell utforming
Felles utomhusarealer innenfor planområdet er universelt utformet. Båtsleppa, som er et
offentlig veianlegg, er pga. stigningsforholdene ikke universelt utformet. Turveien langs
Kolbotnvannet vil bli universelt utformet og få belysning.

4.18 Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunens planlagte utskiftning av hovedledning innebærer en oppgradering av den
tekniske infrastrukturen som den nye bebyggelsen knytter seg på. Prosjektet står selv for
utskiftning av hovedledningen på østsiden av feltet langs vannet. Utskiftningen vil skje i fase
2.
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4.19 Kommunal økonomi
Investeringsbehov og offentlige driftsutgifter
Den fysiske infrastrukturen i området ivaretas gjennom rekkefølgekrav og fordeles med
mellom kommunen og utbygger etter prinsippene som er beskrevet i
gjennomføringsmodellen knyttet til områdereguleringen. Det skal utarbeides en
utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger, som fordeler kostnader og
gjennomføringsansvar.
Kommunens utgifter er i hovedsak knyttet til etablering av ny hovedledning (VA) og sosial
infrastruktur (skole, barnehage).

4.20 Risiko- og sårbarhet
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for området. Analysen skal
vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Ved å identifisere og å gjennomgå mulige uønskede hendelser tidlig i planfasen kan planen i
størst mulig grad utformes slik at risiko og sårbarhet reduseres.
Sweco har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet. Denne har
avdekket det er to store risikoer knyttet til planområdet. Det er utført en geoteknisk vurdering
som viser at stabiliteten i massene ut mot Kolbotnvannet er lav, og at det er risiko for
masseutglidning ved ytterligere belastning og utbygging av dette området og nærliggende
områder. For å redusere risikoen må det derfor gjennomføres tiltak for å stabilisere grunnen,
f.eks. kalk- sement-stabilisering eller etablering av en spuntvegg mot Kolbotnvann før en
starter arbeidet med fase 2. Det er satt krav til områdestabilitet i reguleringsbestemmelsene
punkt 10.1.
Den andre store risikoen er forurensning av Gjersjøen som drikkevannskilde ettersom
Kolbotnvann renner ut i Gjersjøen. Vesentlig forurensning kan oppstå ved masseutglidning
eller ved et større utslipp i byggefasen. Det kan også forekomme forurensning fra overvann
fra tette flater. Det er stor usikkerhet knyttet til helsekonsekvensen av forurensningen og
hvor mye forurensning som vil kunne nå Gjersjøen. Det skal gjennomføres tiltak for å
stabilisere grunnen, det er etablert lokal overvannshåndtering, og det er satt krav til utslipp i
byggefasen. Risikoen er derfor vesentlig redusert.
Det er også identifisert risiko knyttet til trafikksituasjonen og klimarelaterte forhold. Disse er
redusert gjennom utforming og tiltak i plan.
Risikomatrisen under identifiserer risiki og anbefaler tiltak for å redusere risikoen:
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Figur 59. Risikomatrise for ROS-analyse
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Kilde: ROS-analyse, Sweco

4.21 Miljøoppfølging i anleggsfasen
Sweco har utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) med tiltaksplan som følger som
vedlegg til planforslaget. Dette dokumentet fastsetter miljømål, beskriver roller og
ansvar,beskriver miljørisiko, tiltak og oppfølging av miljømålene. MOPen er et «levende»
dokument som følger prosjektet fra reguleringsfasen, gjennom anleggsfasen og videre i
driftsfasen.
Det er avdekket at bygge- og anleggsperioden for dette prosjektet vil kunne medføre
masseutglidning i forbindelse med arbeid i fase 2, risiko for naturmangfold knyttet til
kantsonen, støy, forurensning til vann, forurenset riveavfall, og trafikkulykke. For å unngå slik
risiko kreves forebyggende og avbøtende tiltak. Videre er det avdekket miljørisiko for
spredning av fremmede arter, støv, forurensning til jord og rystelser som følge av
grunnarbeider. For å unngå uheldige hendelser bør det også gjennomføres forebyggende og
avbøtende tiltak. Oversikt over tiltak er listet opp i tiltaksplanen tilhørende utarbeidet MOP.
Risikomatrisen på neste side viser risikobildet knyttet til bygge- og anleggsfasen. Det vises til
MOPen for en nærmere redeggjørelse for risikoen knyttet til de ulike temaene, samt
gjennomgang av forebyggende og avbøtende tiltak, samt ansvar knyttet til oppfølging av
dette arbeidet.
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Figur 60: Risikomatrise miljøoppfølging.
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Forhold til rammer,
retningslinjer og andre planer
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Nasjonale føringer og retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging
Formålet med rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges
interesser i all planlegging og byggesaksbehandling, gi kommunene bedre grunnlag
for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og å gi
et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med
andre hensyn/interesser.
Planforslaget legger til rette for at barn og unge får et trygt og sikkert liv i nabolaget,
gjennom trygge og varierte private og offentlige uteoppholdsareal av høy kvalitet.
Fortau langs Kantorveien og Båtsleppa gir økt trafikksikkerhet og tryggere skolevei.
Nærmiljøanlegget er et godt bidrag til store grønne flater for frilek.
Tilgjengelighet for alle (Rundskriv T-5/99)
Rundskrivet skal sikre universell utforming av bygninger og omgivelser på en slik
måte at de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av alle mennesker uten
spesiell tilpasning.
Planforslaget legger til rette for tilgjengelig boenhet og uteareal ihht. ny plan-og
bygningslov.
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Retningslinjene legger vekt på betydningen av god samordning mellom arealbruk og
transportsystem. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klimaog miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og
gange. Planleggingen skal legge tilrette for tilstrekkelig boligbygging i områder med
press på boligmarkedet.
Planforslaget: Retningslinjene ivaretas i planforslaget gjennom en fortetting av et
stasjonsnært boligområde. Planområdet ligger et steinkast fra Kolbotn stasjon og
bussholdeplasser i Kolbotn sentrum, og ligger slik godt til rette for at flere kan benytte
sykkel og gange som viktigste transportform i hverdagen.
Krav om kantvegetasjon, jfr. vannressursloven § 1
Denne bestemmelsen skal sikre at det opprettholdes et begrenset naturlig
vegetasjonsbelte langs bredden av vassdrag.
Planforslaget har negative konskevenser for kantsonen til Kolbotnvannet, da
gjennomføring av bebyggelse i fase 2 forutsetter at det gjennomføres
stabiliseringstiltak i grunnen som gir skade på grønnstrukturen.
Naturmangfoldloven
Loven skal ivareta en bærekraftig forvaltning av naturen gjennom en sikring av
naturtyper, artsmangfoldet og deres økologiske funksjoner.
Planforslaget vil samlet sett innebære negativ påvirkning på naturmiljøet.
Belastningen søkes avbøtet gjennom ulike sikringstiltak i anleggsperioden og tiltak i
driftsperioden. Planforslaget ivaretar en restaurering av kantsonen med stedsegen
flora som på sikt rehabilitere plante- og dyreliv i kantsonen.
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Regionale føringer og retningslinjer
Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion 2016-2021
Vannregion Glomma omfatter hele Glommas nedbørsfelt, vassdrag som drenerer til
Indre Oslofjord, og utenforliggende fjordområder i Ytre Oslofjord og langs
Østfoldkysten. Vannregionen er inndelt i 12 vannområder. Hvert vannområde er delt
inn i vannforekomster. Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for
alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i
forvaltningsplanen, og skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av
vannet. Planen viser hvordan miljøtilstanden er i dag, og hvilke tiltak som trengs for å
forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig.
Forvaltningsplanen med tiltaksprogram skal gi sektorene det grunnlaget de trenger
for å igangsette miljøforbedrende tiltak.
Planforslaget: En utskiftning av VA-ledninger i Båtsleppa og langs Kolbotvannet
nordover fra Båtsleppa, samt åpne overvannshåndtering, bidrar til en bedring av
vannkvaliteten i Kolbotnvannet. Risiko for forurensning til vann i anleggsperioden
håndteres i miljøoppfølgingsplan, ROS-analyse og reguleringsbestemmelser.
Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050
Planen legges til grunn for statens, fylkets og kommunenes planlegging og
prioritering i regionen jf. plan- og bygningsloven § 8-2. Plandokumentet skal være et
verktøy for samordning og samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og
andre aktuelle aktører i Akershus.
Den regionale planen setter mål for direkte og indirekte utslipp av klimagasser.
Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp fra Akershus skal reduseres med 55 %
innen 2030 og med 85-90 % innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991.
Hovedmålet vil kreve at klimagassutslippene fra de fire satsingsområdene for direkte
klimagassutslipp reduseres med følgende prosentandeler innen 2030:
•

Transport: 50 %

•

Avfall og avløp: 80 %

•

Stasjonær forbrenning: 90 %

•

Landbruk: 20 %

Transportsektoren står i dag for nærmere 80 % av det direkte klimagassutslippet i
Akershus. Målet om 50 % reduksjon av transportutslipp vil derfor være avgjørende
for å nå hovedmålet.
Indirekte utslipp er utslipp fra produksjon og transport av varer og tjenester utenfor
det geografiske området der varen eller tjenesten brukes. For å redusere disse
utslippene, er det blant annet satt mål for nullutslippsbygg, materialgjenvinning, økt
deling, gjenbruk og redesign av produkter.
Det er gjort en vurdering av målene for direkte klimagassutslipp (transport, stasjonær
forbrenning, avfall og avløp, landbruk) og av noen av målene for indirekte utslipp
(nullutslippsbygg, materialgjenvinning og matsvinn).
Tre strategier er felles for å redusere de direkte og indirekte utslippene:
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Øke kunnskap og kompetanse om direkte og indirekte utslipp hos offentlige og
private virksomheter og innbyggere.

Planforslaget: Med sin sentrale plassering i Kolbotn sentrum og en utbygging av
gang- og sykkelveier, ligger forholdene til rette for at en stor andel av bebeoernes
reiser kan tas ved å benytte kollektivmidler og sykkel/gange. Lav parkeringsdekning
og muligheten for bildeling kan bidra til mindre bilkjøring og reduserte CO2-utslipp.
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, 2015-2030
Planen ble vedtatt av Akershus fylkesting og Oslo bystyre i desember 2015 og
konkretiserer føringene i den statlige areal- og transportplanleggingen. Planen legger
en rekke føringer som kommunen skal følge opp i sin arealplanlegging, blant annet
gjennom følgende:
- Den definerer prioriterte vekstområder som skal ta store deler av
befolkningsveksten i regionen.
- Den legger opp til en videreutvikling av kollektivsystemer gjennom fortetting rundt
utpekte, regionale byer i kollektivknutepunkter og rundt prioriterte lokale byer og
tettsteder.
- Realisering av planen vil begrense lokalt transportbehov og behovet for nedbygging
av arealer med viktige verdier, så som jordbruksarealer og områder som er viktige for
naturmangfold eller friluftsliv.
Planforslaget følger opp intensjonene i regional plan gjennom en fortetting i et
kollektivknutepunkt.

5.3

Kommunale føringer og vedtak
Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030, vedtatt 13.05.2019
Kommuneplanen ble vedtatt etter at foreliggende planforslag ble oversendt Oppegård
kommune. Den nye kommuneplanen for nye Nordre Follo kommune viderefører de
prinsippene som ligger i forrige kommuneplan. Kommuneplanen har følgende
hovedmål:
- Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa
- Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur
- Transportsystemet skal knytte den flerkjernede regionen sammen på en rasjonell
og miljøvennlig måte
Nordre Follo kommune har en nullvisjon for tap av matjord, og legger opp til at nye
boliger, arbeidsplasser og sosial infrastruktur skal etableres i gang- og sykkelavstand
til kollektivknutepunktene. Gang- og sykkelinfrastruktur, utbygging i
kollektivknutepunkt og «10-minuttersbyen» skal prioriteres slik at en økt andel av
fritidsreisene kan foregå til fots, på sykkel eller ved bruk av kollektivtransport.
Ski skal utvikles som regional by, mens Kolbotn i den nye regionale planen er
definert som lokal by/tettsted. Dette innebærer at begge stedene skal utvikles
«innenfra og ut», med konsentrert bebyggelse gjennom fortetting i sentrumsnære
områder, Fortetting skal skje gjennom en tilpasning til stedets særpreg. Det skal
utvikles et variert boligtilbud som møter innbyggernes ulike behov, gode møteplasser
og god tilgjengelighet til sentrumsnære rekreasjonsarealer, Senterområdene skal ha
en tydelig avgrensning til omkringliggende kultur- og naturlandskap.
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Kolbotn har et potensiale for utvikling mot en attraktiv og urban stasjonsby ved
vannet. Det er utarbeidet områdereguleringer for Kolbotn sentrum og området
Skiveien/Skrenten. Disse planene følges opp av detaljreguleringer for en rekke
delfelt. I kommuneplanperioden blir det viktig å forvalte intensjonene i
områdereguleringene på en god måte og sikre gjennomføring som kan styrke
Kolbotn som et attraktivt tettsted. Bymiljøet skal preges av gode møteplasser,
attraktive boligområder med variasjon i boligtyper. Nærhet til skoler og barnehager
skal bidra til å gjøre Kolbotn attraktivt for barnefamilier. Med handels- og
servicetilbud, kulturhuset Kolben og svømmehall plassert i sentrum, kan Kolbotn tilby
viktige funksjoner for et stort antall innbyggere. Det skal tas vare på Kolbotns grønne
omgivelser og legge til rette for forbindelser rundt vannet og fra sentrum ut til
boligområder og nær-rekreasjonsområder. Et økt press på dagens arealer krever økt
kvalitet og tilrettelegging av møteplasser og turveinett. Torg, nærmiljøområder og
møteplasser skal innby til aktivitet og opphold for ulike aldersgrupper.
Planforslaget følger opp visjonene som er formulert i kommuneplanen ved å foreslå
et gjennomarbeidet prosjekt med gode boliger i ulike kategorier og tilrettelegging for
trygge, grønne og varierte private og offentlige utearealer og nye turveier og
forbindelseslinjer gjennom boligbebyggelsen.
Områderegulering for Kolbotn sentrumsområde
Områdereguleringsplanen følger opp føringene i kommuneplanens arealdel gjennom
en egen plan for Kolbotn sentrum. Utformingen av Kolbotn sentrum bør være
tilpasset en mellomstor, urban komune med fokus på folkehelse og miljø og
tilrettelegge for høy arealutnyttelse rundt Kolbotn stasjon med utnyttelse på 80-100%
i gangavstand til skinnegående kollektivtransport. Områdereguleringen skal legge
rammer for videre utbygging av sentrumsfunksjoner, teknisk infrastruktur,
grønnstruktur og grad av boligfortetting.
Planområdet omfatter områdeplanens felt B3 (rekkehus og blokkbebyggelse), GN5
(offentlig naturområde) og GF3 (offentlig friområde) samt veganleggene i Kantorveien
(SV1) og Båtsleppa (SV3).
Planforslaget er i tråd med formålene i områdereguleringsplanen, både med hensyn
til bebyggelse, plassering, utnyttelse, størrelse på uteoppholdsarealer samt
rekkefølgekrav knyttet til breddeutvidelse av Båtsleppa og Kantorveien med fortau,
samt opparbeidelse turvei langs vannet. Områdereguleringens krav om felles
planlegging av hele felt B3 tilfredsstilles gjennom foreliggende planforslag.
Planforslaget tillater en utbygging i to faser, dersom det ikke lar seg gjøre å få kjøpt
opp alle eneboligene i østre del av planområdet.

Sykkelstrategi for Oppegård 2010-2019
Sykkelstrategi for Oppegård ble vedtatt i 2010. Målet med strategien er å doble
sykkelandelen av alle reiser fra 4 % til 8% i perioden. Utvikling av sykkelveinettet er
et mål for strategien. Følgende skal vektlegges ved valg av prinsippløsninger:
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Skille gående og syklende

Planforslaget legger opp til fortetting tett på alle sentrumsfunksjoner og
kollektivtransport, og legger slik til rette for gode muligheter for at beboerne kan klare
seg i hverdagen uten bil og således bidra til målsetningen om å øke sykkelandelen
av alle reiser. Videre følger planforslaget opp områdereguleringens rekkfølgkrav og
opparbeider fortau langs Kantorveien og Båtsleppa.
Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015-2021
Hovedmål for vannforsyning, avløp og vannmiljø er:
1) Driftssikker vannforsyning med jevn og tilfredsstillende vannkvalitet.
2) Effektiv håndtering av spillvann og overvann som ikke skaper helse- og
miljøproblemer, skader eiendom eller medfører ulemper for innbyggerne.
3) God miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vassdrag, grunnvann og kystvann.
For å nå målene er følgende satsningsområder utpekt:
1) Øke innsatsen for reduksjon av fremmedvann på spillvannsnettet.
2) Øke satsningen på god og forsvarlig drift av vann- og avløpsanleggene.
3) Fornye ledningsnettet. Målrettet utskifting/rehabilitering av vann- og
avløpsledninger (med hovedfokus på avløp der de største utfordringene ligger).
4) Øke fokuset på lokal overvannshåndtering, flomveier og åpning av bekker.
5) Videreutvikle innsjøinterne tiltak i Kolbotnvannet for å bedre vannkvaliteten. Bidra
til at isen på vannet om vinteren ikke svekkes av disse tiltakene.
6) Forsterke regionalt samarbeid for å verne Gjersjøen som drikkevannskilde.
7) Sikre god drikkevannsproduksjon.
8) Forsterke beredskapen knyttet mot uvanlige og kritiske hendelser.
Planforslaget følger opp målene gjennom utskiftning av eldre VA-rør, samt gjennom
håndtering av alt overvann, inkludert takvann, på terreng gjennom fordrøyning og
flomveier som leder overvannet vekk fra bebyggelsen. At overvann ikke føres i rør,
bidrar til at det i større grad renses naturlig på veien mot Kolbotnvannet
Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011-2022
Målene i temaplanen er:
o

God tilrettelegging for fysisk aktivitet, med særlig oppmerksomhet rettet mot
personer som faller utenfor ordinære aktivitetstilbud.

o

Lokalmiljøene i kommunen innbyr til fysisk aktivitet i hverdagen

o

Idretts- og friluftslivsorganisasjoner, som har aktivitetstilbud for barn og unge,
har gode rammebetingelser og tilgang til arealer og anlegg

De mest relevante strategiene knyttet til arealplanleggingen er følgende:
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Legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen
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Følge opp kommunens sykkelstrategi
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Deler av turveinettet bør vurderes utformet etter prinsippet om universell
utforming.
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Legge til rette for fysisk aktivitet på møteplasser i lokalmiljøet.
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o

Arbeide for at Kolbotnvannet blir rent og kan benyttes til bading, fisking og

o

naturopplevelser.

Planforslaget følger opp strategiene i temaplanen ved å legge til rette for økt sykling
og gange gjennom opparbeidelse av turveiforbindelse forbi planområdet som knyttes
til et større turveinett rundt Kolbotnvannet.

åå/XXXX

0217-2018013

DETALJREGULERING FOR FELT B3 – KANTORVEIEN-BÅTSLEPPA

side 93 / 75

PLANBESKRIVELSE

datert: 02.07.2019, rev. 27.04.2021

6
Planprosess
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Planprosess og videre fremdrift
Planprosessen og videre fremdrift kan sammenfattes slik:
Oversikt over planprosessen
Behandlingstrinn

dato

Planforslag behandles i Utvalg for miljø og plan

Juni. 2021

Planforslag legges ut til offentlig ettersyn i 8 uker

Ca. Juni-Aug. 2021

Detaljregulering vedtas

* Høst/vinter 2021

Planvedtaket kunngjøres

* Høst/vinter 2021

* avhengig av innholdet i merknader og evt. innsigelser og klager

Etter det offentlige ettersynet vil innkomne merknader fra offentlige myndigheter,
organisasjoner og private bli gjennomgått og vurdert. Merknadene vil bli behandlet politisk i
saken om planvedtaket (2. gangs behandling av planforslaget). Etter at planen er vedtatt i
kommunestyret, annonseres planvedtaket.
Planvedtaket kan påklages innen en gitt frist (minst 3 uker). Klage over reguleringsvedtak
behandles i henhold til pbl. § 1-9. Det gjøres oppmerksom på at klagen kan gis utsettende
virkning på iverksettingen av hele eller deler av planen.
I tilfelle overordnete myndigheter skulle fremme innsigelse mot planen vil det før 2. gangs
behandlingen av planforslaget drøftes innsigelsespunktene med de berørte myndighetene
for å løse saken i minnelighet. Fører ikke dette frem, bestilles mekling med de berørte
myndighetene hos fylkesmannen i Oslo og Akershus. Planprosessen kan slik ta lengre tid
enn forespeilet ovenfor.

6.2

Informasjon
Ytterligere informasjon om planarbeidet kan fås her:
• Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski
E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no
tlf. 02178
https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/byutvikling-ogarealplaner/kolbotn-sentrum/
Ved det offentlige ettersynet vil papirutgave av planforslaget legges ut på servicekontoret i
rådhuset og i biblioteket i Kolben. Det vil også bli invitert til åpent informasjonsmøte i
høringsperioden.
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Vedlegg
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V.1 Plankart

Civitas, datert 25.03.2021

V.2 Reguleringsbestemmelser

Civitas, datert 21.06.2019, rev. 27.04.2021

V.3 Illustrasjonsprosjekt

R21, juli 2019, rev. 27.04.2021

V.4 Landskapsplan/illustrasjonsplan (fase 1 og 2)

Bar Bakke Landskapsarkiteter AS, datert 20.06.2019, rev. 26.04.2021

V.5 MUA-notat: Redegjørelse for felles ute- og uteoppholdsarealer i
byggetrinn 1
Bar Bakke Landskapsarkitekter AS, august 2020

V.6 Beregning av blågrønn faktor
Bar Bakke Landskapsarkitekter AS, september 2020

V.7 Trafikkanalyse felt B1-B2 (rev. inkl. B3 og B4)

Sweco for Petter Bogen Arkitektkontor, datert 02.03.2017, revidert 22.01.2019

V.8 Biologiske undersøkelser

Biofokus, datert 28.05.2019, revidert 13.04.2021

V.9 Energinotat

Asplan Viak, datert 20.06.2019

V.10 Geoteknisk vurdering av områdestabilitet, RIG-01
Sweco, datert 06.05.2019, rev. 22.03.2021

V.11 Datarapport grunnundersøkelser, RIG_R01, rev. A01
Sweco, 08.03.2021
V.12 Geoteknisk vurdering av lokalstabilitet, RIG-02
Sweco, datert 18.12.2020, revidert 17.03.2021

V.13 Geoteknisk vurdering av anleggsgjennomføring, RIG-03
Sweco, datert 25.03.2021

V.14 Miljøoppfølgingsprogram med tiltaksplan
Sweco, datert 29.05.2019, revidert 26.04.2021

V.15 Overvannsnotat

Sweco, datert 02.05.2019, rev. 15.06.2020
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V.16 Overvanns- og fordrøyningsmagasinberegninger
Sweco, datert 07.05.2019

V.17 VA-notat

Sweco, datert 02.05.2019, rev. 15.04.2020

V.18 VA-planer for fase 1 og 2

Sweco, datert 20.05.2019, rev. 15.06.2020

V.19 Teknisk notat - veganlegg

Sweco, datert 20.05.2019, rev. 06.03.2020

V.20 Vegtegninger Båtsleppa samlefil
Sweco, datert 27.05.2019, rev. 11.03.2020

V.21 Vegtegninger og overvannstegning Kantorveien samlefil
Sweco, datert 25.03.2020

V.22 Forslagsstiller innspill om utforming av gatesnitt

Civitas og R21, datert 06.03.2020

V.23 Elektro kabelplan
Sweco, datert 22.05.2019

V.24. Anleggsnotat for fase 1
HR Prosjekt, datert 08.10.2020

V.25 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Sweco, datert 10.05.2019, revidert 26.04.2021

V.26 Vedlegg til ROS-analyse: Ledeord og analyseslogg
Sweco

V.27 Varslingsmateriale (brev og annonse)
V.28 Innspill ved oppstart av planarbeid_samlet
V.29 Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer
V.30 Uttalelse fra Follo Ren om renovasjonspunkt
V.31 Helsekonsekvensvirdering av tiltaket
Civitas, 21.05.2020
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