
Planprogram 2023-34 for Nordre Follo 

Vedlegg til arealinnspill fra JM Norge, region Oslo for del av eiendommen 

gnr/bnr. 241/23  og 241/83 Ekornrud nord 

 

 

Figur 1 Illustrasjonsplan for vedtatt områdeplan for Myrvoll Ekornrud. Skoletomta er markert med den lyseste grønnfargen. 

100 meter 



Bildet viser illustrasjon av vedtatt områdeplan for Myrvoll Ekornrud og skoletomta markert med 

lysest grønnfarge. Dette arealet foreslås omdisponert til boliger ved rullering av kommuneplanen.  

Arealet er i områdeplanen regulert til tjenesteyting og beskrevet som et reserveareal for å dekke 
fremtidig behov for kommunen. Arealinnspillet er basert på at kommunen ikke anser behov for dette 
arealet. Ifølge gjeldende kommuneplan for Nordre Follo er det ikke er planlagt nye skoler i 
kommuneplanperioden, og tjenester til eldreomsorgen er besluttet lagt til Greverud. Vi håper derfor 
at spørsmålet om det er behov for tomten til skole eller annet, og om den er godt egnet, kan 
realitetsvurdering i forbindelse behandlingen av planinnspillet. 
 
Endringen fra tjenesteyting til bolig svarer ut pkt 1 i arealstrategien i samfunnsdelen hvor det legges 
opp til en boligfortetting i prioriterte utbyggingsområder og i gangavstand til jernbane og 
høyfrekvente bussruter. 

- I pkt 2 vektlegges det at de små tettstedene skal ha en vedlikeholds fortetting slik at det kan 
videreutvikles som bærekraftig lokalsamfunn. Flere folk på Myrvoll vil styrke nærsenteret og 
flere vil få glede av de frodige og tilrettelagte grøntarealene innenfor områdeplanen.  

- Pkt 7. En realisering av feltet vil også sikre opparbeidelse av det resterende g/s- og turvei 
nettet innenfor områdeplane, slik at trygg ferdsel for myke trafikanter styrkes.  

- Tiltaket vil ikke berøre matjord innfrir derfor pkt 9 i arealstrategien.  
Det støttes også av overordnede føringer hvor det skal legge til rette for høy utnyttelse ved 
skinnegående kollektiv transport.  
 
Alle førende prinsipper i vedtatt områdeplan, kfr vedlagte masterplan vil bli videreført selv om 

arealformålet endres til bolig. «Masterplan for Myrvoll Ekornrud» (Landskaperiet 2014) redegjør på 

en tydelig og levende måte for planprinsippene lagt til grunn i områdereguleringen. Disse 

prinsippene er videreført i de vedtatte detaljreguleringene og vil også bli videreført for «skoletomta» 

selv om formålet endres.  

Boligtypologi og antall må avklares i forbindelse med detaljreguleringen, men det vil være naturlig å 

videreføre tetthet og typologi fra trelasttomten med innslag av tett-lav bebyggelse i randsonen mot 

nord.  

 



 

Figur 2Utsnitt av gjeldene Kommuneplan. Felt som det søkes formålsendring for er markert med sort stiplet linje.  

JM Norge 29.10.2021 /EKF 
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  

  

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 

Område:  Ekornrud nord («skoletomta») 

Adresse:  Skiveien 

Gnr/bnr 241/83 og 23 

Forslagsstiller: JM Norge 

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

 

 
Innspillet gjelder felt o_T og f_Pk2innenfor vedtatt 
områderegulering for Myrvoll - Ekornrud 

Områdets størrelse i m2  O_T =25,1 daa, f_Pk2= 5,7 daa  

Beskrivelse/dagens bruk Skog, regulert til Tjenesteyting 
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Formål i gjeldende 
kommuneplan 

Bebyggelse og anlegg, offentlig eller privat tjenesteyting og  
Grønnstruktur.  

Hensynssone i gjeldende 
kommuneplan 

H 110 nedslagsfelt drikkevann 
H 220 gul støysone bane og vegtrafikk 
H 370 høyspent (langs tomta) 
H 310 mulighet for kvikkleire  

Formål, hensyn – og 
bestemmelsesområde i 
Områderegulering Myrvoll 
Ekornrud Plan ID 2011001 

O_T- Offentlig eller privat tjenesteyting.  
Pk2- Park kan inngå som uteareal for felt T 
H810_3 Gjennomføringssone: Krav om felles planlegging. Det 
skal utarbeides felles reguleringsplan for o_V3, o_T og f_Pk2 . 
H570_2_Bevaring av kulturmiljø- Gammelt steinbrudd. 

Foreslått arealformål
  

Bebyggelse og anlegg, boliger for o_T.  
f_Pk_2 beholder sitt formål og inngår i utearealet for 
utbyggingsområdet.  

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

 

Er området bebygd/delvis 
bebygd/ubebygd?  

Ubebygd 

Potensiell konflikt med 
annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Ikke utover hva som gjelder for vedtatt områderegulering.  

Samfunnsforhold  
 

 

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

Ja 
- Fortetting innenfor dagens byggesone 
- Utnyttelse av arealer innenfor gangavstand til 

skinnegående kollektivtransport 

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

Ja, Myrvoll 

Transportbehov, 
kollektivdekning,     

- Avstand til nærmeste 
jernbanestasjon 

- Hvor ofte går det buss 
til Oslo 
sentrum/nærmeste 
jernbanestasjon? Oppgi 
avstand til nærmeste 
busstopp. 

 
 
7-800 m (Myrvoll stasjon) med tog avgang til Oslo 
Det er regulert plass til busstopp langs Skiveien like ved 
o_T i områdeplanen, se illustrasjonsplan til områdeplan 
nedenfor. 
Avgang med tog til fra Myrvoll Stasjon til Oslo hvert 30 
min 
Avgang med buss Myrvoll/Oslo 4 rushtidsavganger  
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Trafikksikkerhet og 
trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei 

og gang- og sykkelvei 

Områdeplanen viser ikke plassering av avkjørsel, men 
denne er forutsatt plassert innenfor V3, og utformet 
som vist på illustrasjonsplanen ovenfor og arealet er 
sikret i vedtatt områdeplan. 
Gang- og sykkelvei langs Skiveien er etablert forbi 
tomten i dag 

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare 

og tjenester 
- Avstand til møteplasser 

(formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper 

retter tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket 

til utvikling av 
lokalsamfunnet? 

Gangavstand til nyetablert nærsenter på Myrvoll er ca  
500 m (flatt) 
Her er det også etablert torg og park med gode 
møteplasser, salamanderdam og g/s og 
turveiforbindelser til omkringliggende grøntstruktur. I 
tillegg er det under oppføring en stor strøkslekeplass 
rett ved feltet. 
Vårt innspill retter seg særlig mot barnefamilier, både 
etablerte og i etableringsfasen. Dette vil komplettere 
boligsammensetningen som er etablert på Myrvoll i dag. 
Det vil bygge videre på det gode bomiljøet som er under 
etablering hvor det skal være lett å leve og virke 
miljøvennlig.  

Barn og unges oppvekstvilkår  
- Mulighet for lek, 

sikkerhet og trygghet 

Muligheter for lek, sikkerhet og trygghet er svært godt 
tilrettelagt ved områdets plassering inntil gode grønt og 
friområder og strøkslekeplass. . 

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, 

el-forsyning, 
ledningsnett 
(fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

Vann, elforsyning og ledningsnett er tilrettelagt og 
oppgradert til tosidig vannforsyning i forbindelse med 
utbygging av Trelasttomten og Skogsåsen.  
Avløp kan eventuelt kobles til offentlig nett i Bakkeveien 
og Solbråtanveien i nord. 

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 

Barneskole:  
Østli Barneskole 1 km 
Sofiemyr Barneskole 1,2 km 
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- Omsorgsboliger/syke-
hjem 

Fløysbonn Ungdomsskole 1,2 km 
Roald Amundsen Videregåendeskole 600 m 
Barnehage:  
Myrvoll Idrettsbarnehage, Trelastveien 6a. 400 m. 
Ekornrud Barnehage, Haukeliveien 11. 800 m 
Barnehage regulert og under planlegging på Skogsåsen. 
600 m 
Omsorgsboliger/sykehjem: 
Bjørkås Sykehjem 2 km 
Greverud Sykehjem 2,6 km 
Oppegård Seniorsenter. 4 km 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann  
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket 

endring av flomveier? 

- Overvannsanlegg 
(overordnet 
beskrivelse)  

 
Det er ingen store flomveier innenfor feltene og vil 
dermed ikke medføre endringer av flomveier. 
Overvannet vil fordrøyes innenfor tomten og ledes til 
eksisterende våtdrag/bekkedrag nord og sør for 
området.  
 

Trafikk  
Vurdering av dagens 
trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt 
belastning.  

 
Skiveien har god kapasitet. Trafikkavvikling og 
kryssutforming er vurdert og avklart med Statens 
Vegvesen i forbindelse med områdereguleringen. 

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og 
klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og 
forurensning? 

 
 
Nei 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor 

gul eller rød støysone?  

 
Delvis innenfor gul støysone. Planlagt bebyggelse 
trekkes vekk fra Skiveien og det anlegges voll og/skjerm.  
Felles garasjer kan fungere som støyskjerming. 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under 

marin grense? 
- Er det registrert 

kvikkleire innenfor 
området? 

- Ligger tiltaket i hellende 
terreng?  

- Medfører tiltaket 
endringer av 
grunnvannstand? 

 
Ja. Området ligger ca 120-140 moh. 
 
Nei, men det ligger innenfor H310, mulighet for 
kvikkskred leire. Det er forøvrig en del fjell i dagen på 
tomten.  
 
 
Ja, fjell 
 
Nei 
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- Finnes det forurenset 
grunn i området? 

Nei 
 

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket 

omdisponering av dyrka 
mark/dyrkbar 
mark/skog?   

- Berører tiltaket myr 
eller våtmarksområder? 

 
Dyrket/dyrkbar jord: Nei 
Skog: I dag er det registrert kratt og løvtrær på tomten 
med lav økonomisk verdi i forhold til skogsdrift.  
 
Myr/våtmark: Det er registrer myrområder både sør og 
nord for tomten, men ikke innenfor feltet.   

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører 

tiltaket naturverdier, 
artsobservasjoner og 
vilttrekk?  

Det er registrert vilt i temakart for natur. Ellers er det 
ikke registrert øvrige prioriterte naturtyper eller verdier i 
Kommuneplan eller i Naturkartleggingen som ble 
gjennomført og sjekket ut i forbindelse med 
Områdereguleringen.   
Tiltak for salamander innenfor Områdeplanen er 
ivaretatt og gjennomført.  

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til 

bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-

metersbeltet langs sjø 
og vassdrag? 

 
- Har tiltaket 

konsekvenser for 
drikkevannet? 

- Hvordan påvirker 
tiltaket vannmiljøet?  

Området har hovedsakelig avrenning mot sør til 
nyetablert salamenderdam, avstand ca 300m. Det aller 
meste av området har avrenning til dammen. Det må tas 
særlig hensyn til dette ved planlegging av overvann, slik 
dette allerede ivaretas i den pågående utviklingen i regi 
av JM Norge.  
En mindre del har avrenning mot nord. 
 
Tiltaket vil ikke påvirke drikkevannsforsyningen.  
 
 
Tiltaket vil ikke ha negativ innvirkning på vannmiljøet.  

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget 

friluftsområder, 
grønnstruktur, 
turområder og turstier?  

 
Ja, delvis. 
Turvei fra Trelasttomten til g/s vei i nord skal fremføres 
over området og styrke tilgjengelighet til 
rekreasjonsområder.  

Kulturminner, kulturmiljø og 
landskap 

- Berører tiltaket 
bevaringsverdige bygg 
og kulturmiljøer? 

- Berører tiltaket 
arkeologiske 
kulturminner?  

- Berører tiltaket 
historiske steder og 
veier?  

 
 
 
 
Nei 
 
 
Nei 
Ja, kfr H#570.2 Gammelt steinbrudd i vedtatt 
områderegulering. Hensyn videreføres i 
detaljreguleringen. 
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Eventuelle andre vurderinger:  
 
1) Illustrasjonsplan for områdeplan Myrvoll Ekornrud med kortfattet beskrivelse av 
planinnspillet samt eiendomskart 
2) Masterplan Myrvoll Ekornrud (Landskaperiet 2014) 
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1. VISJON OG MÅLSETTING 

Myrvoll skal bli et sted 

Planprogrammets visjon er at Myrvoll Ekornrud skal bli et sted hvor det skal være enkelt å: 

• leve sunt og miljøvennlig 

• møte andre mennesker 

• la bilen stå 

• handle lokalt 

• oppleve natur 

Mål 

Masterplanen bygger opp under visjonen i Planprogrammet, og har som mål at Myrvoll Ekornrud i framtiden 

skal bli et levende sted med en tydelig identitet. Utbyggingen skal ivareta og underbygge stedlige 

naturkvaliteter. Kontrasten i samspillet mellom natur og arkitektur skal gi Myrvoll Ekornrud en 

grunnleggende kvalitet og en særegen identitet. Stedsutviklingen skal baseres på framtidsrettede og 

miljøvennlige prinsipper. Ambisjonsnivået er at Myrvoll-Ekornrud skal bli et referanseområde for prosjekter 

av tilsvarende størrelse og karakter. 

L(>K...,LSENTE'R. !ORe; 

Figur 1: Kvalitetspyramide fra ididugnad 
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2. KONSEPT OG STRUKTUR 

Stedet ved Myrvoll stasjon 

Beliggenheten ved Myrvoll stasjon er en kvalitet som det skal bygges videre på. Forbildet for 

stedsutviklingen er den «selvgrodde» stasjonslandsbyen. 

Myrvoll Ekornrud skal bygges ut med høy tetthet og utformes med et urbant arkitektonisk utrykk. Stedet skal 

være lett lesbart ut fra adkomsten med toget, fra Skiveien og Tverrveien. Barrierer som Tverrveien og 

skrenten opp mot Skogsåsen skal dempes gjennom etablering av gode og tydelige fysiske og visuelle 

forbindelser. Lokalsenteret med torget og parken skal være et tydelig sentrum. For å legge til rette for mest 

mulig liv i sentrum skal all handel, næring og service tjenester konsentreres i bebyggelsen rundt torget, samt 

at alle veier til viktig målpunkt kanaliseres gjennom sentrum. 

Parken og Salamanderdammen 

Furuskogen, Skogsåsene og vannet er viktige naturkvaliteter på Myrvoll Ekornrud. Disse elementene skal 

være med å gi Myrvoll Ekomrud karakter og særegen identitet også etter en utbygging. Spesielle 

kartraktertrekk på Myrvoll Ekornrud er den bratte skrenten opp fra Trelasttomta til Skogsåsen og våtdragene 

på hver sin side av Skogsåsen, hvor det er registrert salamander. 

Parken ved torget skal være med å dra naturopplevelsen inn i sentrumskjernen og Salamanderdammen skal 

være en hovedattraksjon i parken. Dammen skal opparbeides på amfibienes og menneskenes premisser med 

permanent vannspeil. Den midtre delen utvides mot vest slik at den blir en synlig og attraktiv del av parken. 

Mellom kvartalene bevares de grønne naturområder uberørt. 

Visuelle forbindelser 

Aksen mellom Skiveien, torget og Skogsåsen skal være Myrvoll Ekornrud sitt «utstillingsvindu». Utsikt fra 

Skivelen og torget skal gi innblikk i hva stedet har å by på; det urbane torget, parken, vannet, og som 

fondmotiv, den bratte skrenten opp mot Skogsåsen med bebyggelse mellom furutrærne. Gangforbindelsen 

opp mot Skogsåsen med et utkikkssted på toppen har potensiale for å bli et attraktivt landemerke. 

Figur 2. ReferansebIkler til inspirasjon. 
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3. GRØNNSTRUKTUR OG VANN 

DET SKAL VÆRE ENKEL TÅ OPPLEVENATUR 

Overordnet grønnstruktur 

Sammenhengende grønnstruktur er viktig for biologisk mangfold, friluftsliv og naturopplevelse. De to 

grønne korridorene fra nord til sør på hver side av Skogsåsen er hovedelementene i grønnstrukturen. 

Grønnstrukturen med tilhørende turveinett knytter Myrvoll Ekornrud sammen med utenforliggende 

grønnstruktur og friluftsområder fra Greverudbekken og Sørmarka i sør til Eltonåsen, Gjersjøen og 

Kolbotnvannet i nord. I biologisk sammenheng er de grønne korridorene viktige med hensyn til trekkveier for 

hjortedyr og våtmarksområdene som biotoper for amfibier. 

Den grønne korridoren på østsiden inneholder lille Kolbotnvann, innmarka rundt Øvre Ekornrud gård og 

furuskog. Denne korridoren bevares som den er i dag. I korridoren på vestsiden av Skogsåsen heves 

terrenget I den nordre delen og den nordre dammen fylles igjen og erstattes med et våtdrag og en utvidelse 

av den sørlige dammen. 

Grønn horisont 

Den store Skogsåsen midt i planområdet er I dag kledd med furu og granskog. Den nordøstre delen av 

Skogsåsen som ligger innenfor angitt byggeområde i Kommuneplan har en lite hensiktsmessig topografi i 

forhold til utbygging. Bevaring av denne delen av Skogsåsen er et verdifullt supplement til grønnstrukturen 

og bevaring av Oppegårds grønne horisonter. Utgangspunktet for utbygging av den søndre del av Skogsåsen 

er at det grønne preget skal beholdes gjennom bevaring av markerte landskapsformer med vegetasjon og 

opparbeidelse av nye grøntarealer. Spesielt viktig for opprettholdelse av den grønne silhuetten er bevaring 

av fu rutrærne i den øverste delen av skrenten opp mot Skogsåsen og at høyden på bebyggelsen Ikke 

overstiger høyden på tærne. 

Sentralparken og naturparken 

Sentralparken skal være «hjertet» på Myrvoll Ekornrud og blir et viktig bindeledd mellom torget, Skogsåsen 

og det vestre grøntdraget. Vann skal være et sentralt element og Salamanderdammen skal være 

hovedattraksjonen. Dammen skal utvides og ha permanent vannspeil som trekkes innover i parken mot 

torget. Som en forlengelse av torget skal parken ha en urban og parkmessig opparbeidelse som tåler mye 

bruk. Dammens kanter i den urbane delen skal utformes på en måte som gir barn og voksen tilgang til 

vannet, for eksempel med en utsiktsbrygge i tre og sittetrapper som går heit ned i vannet. Øvrige deler av 

dammen utvikles med naturlige kanter, med rik kantvegetasjon og felter som steinsettes med runde 

elvestein. Kantvegetasjonen skal gi skjul og beskyttelse for amfibiene som bor i dammen og er et virkemiddel 

for å bedre sikkerheten for barn. 

Grøntdraget videre mot Greverudbekken i sør og skoletomta i nord skal ha en glidende overgang fra den 

parkmessige opparbeidelsen i Sentralparken til naturpark og videre til natur. Naturparken skal inneholde 

turveier, områder for lek og opphold, stedegen vegetasjon, bekk og våtmark. 

5 
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4. MØTEPLASSENE 

OET SKAL VÆRt tNKa. T Å MØTt AN ORt MtNNtSKtR 

På Myrvoll Ekornrud skal det være et tydelig gang- og sykkelveinett med et hierarki av store og små 

møteplasser. Møteplassene skal ha forskjellig innhold og størrelse på ulike steder. Alle veier skal føre til 

torget og parken som skal være stedets hjerte. Utsiktspunktet på Skogsåsen med trappevei opp fra 

Salamanderdammen skal være et landemerke. Gårdsrommene blir beboernes felles uterom for lek og 

opphold. Benker langs stiene i parken og skogen skal være uformelle møteplasser. Nærlekeplasser skal gi 

rom for uprogrammert lek i tillegg til lekeapparater. 

Lokalsenteret og torget 

Lokalsenteret og torget skal være sentrum på Myrvoll Ekornrud. For å skape liv I sentrum skal mest mulig 

trafikk ledes Innom torget, dvs. gang- og sykkeltrafikk til og fra togstasjon og buss og taxi samt muligheter for 

korttidsparkering. Lokalsenteret skal minimum inneholde butikker for daglige behov. I tillegg er det også 

ønskelig å få etableringer som cafe, pengeuttak, post, fastlege, treningsstudio og småkontorer. Barnehage 

legges i tilknytning til sentrum eventuelt også sykehjemstjenester. 

Torget skal utformes med faste dekker for å kunne romme mange funksjoner og aktiviteter. Trær skal være 

et viktig element på torget. Det skal være rikelig med sitteplasser. For å sikre stor grad av aktivitet kan det 

legges til rette for sykkelparkering, taxi og «kiss & ride». All biltrafikk skal foregå på de gåendes premisser. 

« Hovedgata)) 

«Hovedgata» går fra torget og opp i boligkvartalene på TrelasUomta. Hovedgata skal være den sentrale 

nerven som binder kvartalene sammen. Dimensjonene skal være tilpasset skalaen for bebyggelsen og gata 

skal opparbeides på de myke trafikantenes premisser. Opp igjennom gatas løp skal det opparbeides flere 

mindre steder med mulighet for lek og opphold. 

Gårdsrommene 

Gårdsrommene skal være beboernes felles uteoppholdsareal samtidig som de skal bidra positivt til utsikten 

fra de enkelte leilighetene. Gårdsrommene skal opparbeides som «hage» som både er attraktivt til lek for de 

minste barna og opphold for alle. 

Figur s. ReferansebIlder til inspirasjon 
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5. OVERVANNSHÅNDTERING 

OVERVANNET SKAL HÅND ÆRES I ÅPNE SYSTEMER OG VÆRE EN ATTRAKSJON 

Vann er en synlig og viktig struktur på Myrvoll Ekornrud i dag. Synliggjøring av overvannet, sammen med 

utvikling av Salamanderdammen, vil kunne tilføre Myrvoll Ekornrud en særegen attraksjon og kvalitet. 

Renner, fordrøyningsdammer og vanninstallasjoner er attraktive elementer i et boligområde. Overvann er i 

utgangspunktet rent vann, men vann fra veier og åpne plasser blir forurenset på bakken og må renses før det 

slippes ut til dammene. Overvann kan renses på flere måter, blant annet gjennom gresskledde renner og 

fordrøyningsdammer. 

Vannet beveger seg med selvfall, vannets veier må være sammenhengende og kan med fordel knyttes til 

grøntområder og gangveier. Overvannsløsningen må håndteres i det enkelte byggeprosjektet I en trinnvis 

utbygging. De enkelte elementene i systemet (renner, kanaler, fordrøyningsdammer, regnhager og 

flomveier), skal være nøye tilpasset hverandre og omgivelsene. Terreng, uteområder og bygninger må 

planlegges med tanke på vannets bevegelser fra starten. Sikkerhet i bruk er et eget tema I planleggingen. 

Anlegget skal dimensjoneres og utformes slik at det både fremstår som attraktivt i tørre perioder, og kan 

håndtere ekstrem nedbør. 

Prinsipp for vannet på Myrvoll Ekornrud 

Myrvoll Ekornrud har ikke en etablert infrastruktur for vann og avløp. Det nye avløpssystemet kan dermed 

planlegges med lokalovervannshåndtering som en forutsetning. Regnvannet fra bygningstak, veier og åpne 

plasser skal samles opp i åpne renner, grøfter og fordrøyningsdammer før det ledes til infiltrasjon i 

grøntområde eller de to dammene på området, Salamanderdammen og Lille Kolbotnvann. Det skal ikke 

ledes noe vann ut på offentlig avløpsnett. 

På Skogsåsen ledes regnvannet ut på terreng med infiltrasjon til våtdragene på hver side av Skogsåsen. På 

Trelasttomta skal vannet ut på terreng i åpne renner og ledes mot Salamanderdammen, deler av vannet 

føres ut i den østre grøntkorridoren og deler gjennom Hovedgata og torget. Gjennom gårdsrommene og 

naturmark kan vannet ledes i grøfter og bekker, og eventuelt stedvis samles opp små dammer. I gateløpet 

kan det anlegges renner i fast belegg mot regnhager og fordrøyningsdammer/basseng. 

Salamanderdammen 

Salamanderdammen skal være hovedattraksjonen i sentralparken. Dammen skal ha permanent vannspeil og 

utvides slik at den blir liggende inne i parken. Dammen skal utformes på salamanderens og menneskenes 

premisser. Kanter utformes med en urban del som gir barn og voksen tilgang til vannet, for eksempel med en 

utsiktsbrygge i tre og sittetrapper som går helt ned I vannet. Øvrige deler av dammen utvikles med naturlige 

kanter, med rik kantvegetasjon og felter som steinsettes med runde elvestein Kantvegetasjon gir skjul og 

beskyttelse for amfibiene og er et virkemiddel for sikkerheten for barn. 
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6. BEBYGGELSE 

DET SKAL VÆRE ENKEL T Å HANDLE LOKAL T 

En levende landsby forutsetter at stedet er noe mer en samling av hjem. Gjennom arealbruk og 

bygningsfunksjoner skal det tilrettelegges for møteplasser for samhandling i aktiviteter og rekreasjon. Et 

levende lokalsamfunn krever også en viss mengde mennesker, mennesker i forskjellig alder og mennesker 

med like og ulike interesser. Intensjonen er at arealbruk med bebyggelsesmønster og funksjoner skal danne 

en tydelig struktur som gjenspeiler målsettingen om et lokalmiljø med sosialt fellesskap, mulighet for 

naturopplevelser og rekreasjon, samt fleksibilitet i forhold til framtidige behov. 

Byggeområder 

Arealbruken tar utgangspunkt i kommuneplanen og kommunens planprogram for området. Avgrensing av 

byggeomrMene er videre vurdert ut fra landskap og topografi med intensjon om å bevare en 

sammenhengende grønnstruktur og verdifulle landskapselementer samt å rasjonalisere terrenginngrep. 

Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

Det arkitektoniske uttrykket for ulike feltene/kvartalene skal skille seg fra hverandre og innad i 

feltene/kvartalene skal det være sprang og åpninger i fasaden, variasjon i antall etasjer, utforming av 

inngangspartier og balkonger samt variert bruk av farger og materialer. 

På Trelasttomta er det valgt en kvartalsstruktur som er tilpasset de stedlige forholdene og ønske om å trekke 

naturen nært Inn mot boligene. Videre er strukturen tilpasset slik at den gir skjerm mot Jernbanen og 

Skiveien, noe som vil redusere støyen inn I boligområdet området. 

Skogsåsen har en åpen gatestruktur som ivaretar ønsket om å bevare den grønne silhuetten, samt bevare 

særegne lanskapstrekk og etablere et sentralt og attraktivt felles uteareal. Videre er det vektlagt stor 

variasjon i utvalget av boligtyper, fra rekkehus til leiligheter I ulike varianter og med ulike fasiliteter. 

Lokalsenteret 

Lokalsenteret skal lokaliseres i den søndre delen av Trelasttomta. Generelt gjelder at 1. etasje av 

bebyggelsen legges til rette for etablering av næring. Nærsenteret lokaliseres på hjørnetomta langs 

Jernbanen og nord for Tverrveien. I forbindelse med senteret skal det opparbeides et attraktivt byrom med 

torg og park. Til sammen skal dette danne tyngdepunktet for stedsforståelsen. For å få mest mulig liv i dette 

byrommet skal inngangspartier, forhager og balkonger henvendes ut mot torget og parken. I 

bygningsmassen rundt torget og i forbindelse med parken, skal det legges til rette for etablering av 

matvareforretning, cafe og/eller kiosk, samt treningslokaler. Øvrige tjenester det kan være aktuelt å legge til 

rette for er; pengeuttak, post, fastlege, forsamlingslokale, småkontorer og apotek. Matvareforretningen 

lokaliseres på sørsiden av torget. Lokaler for cafe eller liknende lokaliseres i bebyggelsen på nordsiden av 

torget som har gode solforhold for uteservering. Etablering av treningslokaler er aktuelt. 

Boligene 

For å få et levende bomiljø skal boligtilbudet på Myrvoll Ekornrud være attraktiv for et bredt spekter av 
befolkningen, fra unge førstegangs etablerende, single, små og store familier til eldre. Utvalget av boliger 

skal variere i type, størrelse og pris, og organiseres slik at stort og smått, dyrt og billig er blandet. 
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7. TRAFIKK 

DET SKAL VÆRE ENKEL TÅ LA BILEN STÅ 

Trygg ferdsel for gående og syklende skal prioriteres foran bilens fremkommelighet. Dette skal synliggjøres 

fra Tverrveien og gjennom hele området. Generelt skal både gatene og gangveier gis en utforming som 

gjenspeiler at de er åpne for alle og en naturlig del av det sammenhengende gang og sykkelveinettet i 

Oppegård. Gjennomgående beplanting, fortau, belegg og belysning vil gi gode overganger mellom ulike typer 

gater og forbindelser og bidra til et helhetlig nett. 

Gang- og sykkelforbindelser 

Gang og sykkelveiene skal plasseres som ' beste alternative rute', og være den korteste veien . Gang og 

sykkelveiene etableres som et finmasket nett gjennom hele området. Disse forbindelsene vil variere i bredde 

og opparbeidelsesgrad. Hovedforbindelsene bør være 2,5 m brede og ha maks stigning 1:20, men dette er 

ikke mulig alle steder. Gangveier kan også være smale smett mellom bygg, eller i form av 

trebrygger/bordganger og stier langs Salamanderdammen og gjennom skogen. Fra parken opp til Skogsåsen 

må gangforbindelsen være en trapp. Det er ønskelig at mest mulig gangtrafikk kanaliseres mot og gjennom 

torget. En attraktiv universelt utformet forbindelse mellom togstasjonen og torget må vektlegges sterkt. 

Biltrafikk og parkering 

Det er et mål at parkeringspolitikken skal bidra til å dempe bruken av bil, og øke andelen gående og syklende 

og kollektivreiser med buss og tog. Parkering til næring og boliger legges i felles garasjeanlegg under bakken. 

Innkjørsler til garasjeanleggene legges lengst mulig i syd slik at trafikk ikke dras gjennom boligområdene. 

Gjesteparkering, «kiss & ride» og parkering for funksjonshemmede kan vurderes lagt på terreng. 

Tverrveien som miljøprioritert gate 

Intensjonen er at strekket fra rundkjøringen i Skivelen til og med dagens avkjøring til Bakkeveien, bygges om 

fra vei til «miljøprioritert» gate. Tverrveien skal beholde sin rolle som gjennomkjøringstrase, men det er 

ønskelig at denne rollen nedtones for il bedre fremkommeligheten for gående og syklende langs veien, og 

for il knytte Myrvoll Stasjon bedre sammen med Trelasttomta og Skogsilsen. 

Det er ønskelig at materialbruken bidrar til en optisk innsnevring av kjørebanebredden, og det bør etableres 

tosidig fortau og sykkelfelt. Geometrien på strekningen og I kryssene bør strammes opp. Belegg og kanting 

utformes bymessig. Det etableres gatetrær. 

Torget 

For il bygge opp under et levedyktig nærsenter og torget som møteplass skal torget skal være noden, hvor 

alle veier møtes; gang- og sykkelveier, turstier og bilvei. I prinsippet skal torget opparbeides på de gående 

sine premisser og med attraktive soner for opphold, da spesielt langs solveggen på nordsiden av torget. 

Samtidig må planløsningen for torget ivareta gode og funksjonelle løsninger for varelevering, 

sykkelparkering, «kiss & ride», taxi og noen plasser for korttidsparkering. 
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