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AREALINNSPILL FOR KOMMUNEPLAN  
NORDRE FOLLO KOMMUNE- 
 

 
Utvikling av Sønsterudveien 26 (249/142) og 
Holbergs vei 2(249/435) til boligformål. 

 
 

Utarbeidet av: sted helhet arkitektur - shark.as 
  v/ Anna W. Turdza og Kari Sivertsen 
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  1411 Kolbotn 
  Tlf. 66 81 21 21 
   
Tiltakshaver:    Sønsterudveien 26 AS 
  v/ Styreleder Peter Linnerud   
                         Beddingen 8 
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Eiendommene og planlagt bebyggelse sett fra Henriksvei/Holbergsvei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

1. HENSIKT 
Dette arealinnspillet er utarbeidet av Shark as på vegne av tiltakshaver Sønsterudveien 26 AS. 
Tiltakshaver, som er grunneier av eiendommen gnr./bnr. 249/142 - Sønsterudveien 26 ønsker på sikt 
å detaljregulere nevnte eiendommer etter plan- og bygningslovens § 12-3. 
Eiendommen Holbergs vei 2 gnr/bnr 249/435 er eid av Nordre Follo kommune og denne eiendom er 
medtatt i innspillet da dette er hensiktsmessig for å oppnå en god og helhetlig stedsutvikling.  
 
Tiltakshaver har etter overveielse av intensjonene og rammene i kommuneplanen kommet frem til at 
disse sentralt beliggende eiendommene bør kunne utnyttes bedre enn i dag og benyttes til 
boligformål. Dette er i tråd med Nordre Follo Kommunes hovedintensjoner om å fortette og 
videreutvikle eksisterende bebygde områder fremfor å etablere nye byggeområder i ubebygde 
arealer. Dette er også i tråd med sentrale planretningslinjer om fortetting.   
 
På vegne av tiltakshaver har Shark AS utarbeidet et arealinnspill og ønsker med dette å belyse at en 
utnyttelse av disse eiendommene til boligformål er et positivt bidrag til Nordre Follos kommunes 
fortettingsstrategi. Eiendommene har en sentral beliggenhet med gangavstand til privat/offentlig 
servicetilbud og kollektivtransport. Eiendommene ønskes bebygd med boligbebyggelse i bygårder 
med små og mellomstore leiligheter og rekkehus for en variert befolkningsgruppe som kan passe 
unge i etableringsfasen, enslige, familier og eldre.  
 

 
Planområdet ligger sentralt i Sønsterudveien mellom Kolbotn kirke og Sofiemyrsenter.  

 
TIDLIGERE PLANINITIATIV OG TIDLIGERE POLITISK BEHANDLING.  
Tidligere eier av eiendommen Sønsterudveien 26 sendte i 2017 over et planinitiativ til Oppegård 
kommune og dette ble behandlet i UMP 06.02.18. Illustrasjonsprosjektet i dette planinitiativ hadde 5 
etasjes bebyggelse i to lameller og 9 rekkehus/townhouse.    
 
I møtet i UMP den 6. februar 2018 ble planinitiativ for Sønsterudveien 26 og Holbergs vei 2, gnr/bnr 
49/142, 49/435 behandlet. Vedtaket den gang var at UMP var positiv til på å behandle 
detaljregulering for boliger, men UMP ønsket en annen boligsammensetning kun med kombinasjon 
av rekkehus/townhouse.  
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Eiendommen har siden den gang fått nye eiere som har gjennomført en arkitektkonkurranse etter 
innspill fra planavdelingen, for å se på ulike muligheter for utvikling av eiendommen, samtidig som 
det var viktig at prosjektet er økonomisk gjennomførbart ble antall boliger redusert fra potensielt ca. 
52 stk. til ca. 42 stk, mens etasjetallet er redusert fra 5 til 4 på bygårdene/lamellene og disse er også 
trappet ned til 3 etasjer i mot lavere nabobebyggelse i hver ende , samt delvis nedtrapping mot 
Holbergsvei/Sønsterudveien. Antall rekkehus ble redusert i fra 9 til 7 stk, mens etasjetallet er fortsatt 
3 etasjer, med nedtrapping til 2 etasjer mot småhusene i Henriks vei.     
 
Selv med disse vesentlige reduksjoner valgte Rådmannen en negativ innstilling til dette planinitiativ 
og AKB fulgte opp dette med et negativt vedtak den 16.03.2021.  
Pkt. 2 i vedtaket lyder likevel på at AKB vil være positive til et nytt planinitiativ med kun rekkehus.  
Analyser viser at tomtens størrelse kun kan romme ca. 22-24 boenheter om disse skal bygges som 
rekkehus. Dette er ikke økonomisk realiserbart, da eiendommen allerede har en bygningsmasse 
som er verd mer enn et slikt rekkehusprosjekt kan klare av tomtekostnad. ( Eiendommenes verdi = 
tomtekostnad)     
 
I kommunestyret den 16.06.2021 ble prioritering av fremtidige utbyggingsområder vedtatt og 
Sønsterudveien 26/Holbergsvei 2 ble vurdert som Lys grønt område, og antatt antall boenheter er 
angitt til 50 stk:  
  

Kritrerier for Lys grønne områder 

 
 
Forslagstiller mener at planområdet burde vært prioritet som Mørkt grønt område, da all teknisk og 
sosial infrastruktur finnes i dag. Eiendommene ligger sentralt i forhold eksiterende kommunikasjon 
og eiendommene er allerede bebygget, (men med en bebyggelse som er uhensiktsmessig i dette  
nabolaget).  Dette er i tråd med overordnede sentrale føringer for fortetting og ny boligbebyggelse og 
ny bruk her vil heve kvaliteten på hele nærområdet.    
 
 

 

Kriterier for mørk grønne områder.  

 
Da vedtaket av 16.06.21 viser at eiendommene på sikt bør utvikles med ca. 50 boliger, illustrer dette 
at kommunen mener disse eiendommer bør videreutvikles, men Sønsterudveien 26 AS mener dette 
bør skje i kommende kommuneplanperiode for eksisterende bruk av arealene er allerede lite 
hensiktsmessig og uheldig for nabolaget.      
 
2. EIENDOMSFORHOLD 
Planen omfatter eiendommene:  
249/142 - Sønsterudveien 26 på 2 898 m2, Hjemmelshaver Sønstrudveien 26 AS.  
249/435 – Holbergs vei 2 på 2 069 m2, Hjemmelshaver Nordre Follo kommune v/ 
Eiendomsavdelingen.  
 
I saksfremlegg arkivnr. 16/1887-7 i 2018 «Anbefaling om videre salg av kommunale eiendommer» 
anbefaler daværende rådmannen salg av eiendommen 249/435 Holbergsvei 2.  
Rådmannen mener det er naturlig å se på en samlet utvikling av disse to eiendommer basert på 
tidligere innsendt planinitiativ datert 21.12.2016 (Shark arkitekter).  Etter den tid har Sønsterudveien 
26 as gått inn på en opsjonsavtale med kommunen om kjøp av denne eiendom.  
 
Eiendommen 249/435 er av denne grunn medtatt i dette arealinnspillet for å vise en god og helhetlig 
ressursutnytting i tråd med kommunens anbefalinger og politiske vedtak.   



 

 

       
 
3. KOMMUNEPLANENSAREALDEL 
I kommuneplanens arealdel for Nordre Follo Kommune 2019-2030 er eiendom 249/435 avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse B6. I B6 er i kommuneplanens samfunnsdel beskrevet slik:  
«Holbergs vei (B6)  

Arealet er på ca. 2 daa, og er lagt inn i kommuneplanen som fremtidig boligformål. Arealet utvikles i 

sammenheng med Sønsterudveien 26. En framtidig detaljregulering skal ta med seg Henriks vei innenfor 

planområdet. Det skal sees på muligheten for bekkeåpning langs Sønsterudveien og det skal settes av 

tilstrekkelig areal til utvidelse av gang- og sykkelveien langs Sønsterudveien.»  

Med dette er tidligere politiske vedtak fulgt opp. 
 
Eiendom 249/142 er avsatt til eksisterende ”Kombinert bebyggelse- og anleggsformål».  
 
 

 
Utsnitt av kommuneplanen som viser arealformål og støysoner. 

 
Den nordre delen av eiendom 249/142 er utsatt for støy fra Sønsterudveien, med rød støysone H210 
nærmest veien. I kommuneplanebestemmelsene er rød hensynsone angitt slik:  
 
«Rød sone – vei, bane, helikopter iht. T-1442, H210 (Temakart 3,4 og 6). 

Det er ikke tillatt å etablere eller utvide støyfølsom bebyggelse i rød støysone. Det samme gjelder opprettelse 

av nye eiendommer. Innenfor områder avsatt til sentrumsformål eller gjennomføringssone for omforming kan 

ny bebyggelse tillates dersom følgende vilkår oppfylles:  

 Alle støykrav til innendørs støynivå i byggteknisk forskrift (jf. kap. 13 del IV) oppfylles.  

 Alle støykrav til utendørs støynivå (jf. § 16.2 pkt a)) oppfylles ved alle soverom i boliger, eller på 

minst en fasade i annen støyfølsom bebyggelse.  

 Alle bruksenheter har tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal, der støykravene til utendørs støynivå 

ikke overskrides. 
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 Alle boenheter er gjennomgående.» 

 

 
Deretter er store deler av tomten innenfor gul støysone H220 nesten frem til Holbergsvei 2. I 
kommuneplanen er gul hensynsone angitt slik:    
 

«Gul sone – vei, bane, helikopter iht. T-1442, H220 (Temakart 3,4 og 6)  

Det er ikke tillatt å etablere eller utvide støyfølsom bebyggelse i gul støysone, med mindre følgende vilkår 
oppfylles: 

  Alle støykrav til innendørs støynivå i byggteknisk forskrift (jf. kap. 13 del IV) oppfylles.  

 Alle støykrav til utendørs støynivå (jf. § 16.2 punkt a)) oppfylles for alle soverom i tilfelle boliger, eller på 

minst en fasade i annen støyfølsom bebyggelse.  

 Alle bruksenheter har tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal, der støykravene til utendørs støynivå ikke 

overskrides 
 
Tiltak mot støy må derfor inkluderes som en del av fremtidig prosjektering/regulering.   
 
Rød skravur er Hensynsone H310 som er en faresone for Ras og Skredfare, denne sonen er angitt 
slik i kommuneplanbestemmelsene.   
«Mulighet for kvikkleire, H310 (Temakart 16) . 

Hensynssonen omfatter områder med mulighet for kvikkleire i henhold til NGUs løsmassekartlag «Marin 

grense og mulighet for marin leire». Reguleringsplaner for områder innenfor hensynsonen skal inneholde en 

vurdering som dokumenterer at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i henhold til NVEs veileder 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred.» Det samme gjelder ved søknad om tiltak som kan medføre fare for skred.» 
 
NGU kart er svært grovt og på tomten er det synlig fjell i dagen. Grunnforhold må selvfølgelig 
utredes slik at sikkerhet og fundamentering av tiltak blir ivaretatt.  
 
Gjeldende reguleringsplan 
To ulike reguleringsplaner er gjeldende for planområdet. 
Eiendom 249/142 - Sønsterudveien 26 inngår med formålet forretning/kontor i gjeldende 
reguleringsplan ”Del av Sønsterudveien” vedtatt 29.01.86.  
Eiendom 249/435 - Holbergs vei 2 er regulert til offentlig bygg - barnehage i reguleringsplanen 
”Bråtenfeltet” vedtatt 22.10.60 
 
 



 

 

 
Utsnitt av reguleringsplanen der eiendommene er markert med blått og rødt. 

 
 
4. BELIGGENHET 
Planområdet består av eiendom 249/142 og 249/435, med et areal på til sammen 4,97 dekar. 
Eiendommene ligger på Sofiemyr i Nordre Follo kommune, på hjørnet mellom fylkesvei 129 
Sønsterudveien og Holbergs vei. Eiendommene ligger 1,3 km sør-øst for Kolbotn sentrum, 500 m fra 
Sofiemyr stadion og 350 m unna Sofiemyrsenter. 
Området er avgrenset av veiareal i nord, øst og sør. I vest grenser eiendommene til et boligområde 
med frittliggende småhusbebyggelse. Nærområdet består av boligbebyggelse (eneboliger, kjedede 
boliger og leilighetsbygg).  
En utbygging her med boligformål er derfor i samsvar med omkringliggende reguleringsformål. 
 
EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
Eiendommen 249/142 er i dag bebygget med variert næringsbebyggelse i én og to etasjer og på 
eiendommen 249/435 er det rester etter en barnepark med tilhørende uthus. Det er mange år siden 
denne barneparken har vært i drift.  
All bebyggelse planlegges revet når eiendommen omreguleres. 
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Eksisterende bebyggelse på eiendommen 249/142 sett fra sør-øst, ved utkjøring 
 fra Holbergs vei til Sønsterudveien  

 

 

 
Holbergs vei 2 - Eksisterende bebyggelse på eiendommen 249/435 sett 
fra Henriks vei 

 



 

 

 
Holbergs vei 2 – Sett fra Pernilles vei. Deler av eiendommen blir i dag benyttet til gjenvinningsstasjon. 

 
 

 
Nabobebyggelse i Holbergsvei 1.- fire etasjes boligblokk. 

 
VEGETASJON 
På eiendom 249/142 finnes det ikke noe vegetasjon da eksisterende bebyggelse og 
parkeringsarealer tar opp hele tomta. På eiendom 249/435 finner vi et lite høydedrag i sør-vest. Her 
finner vi fjell i dagen, delvis tynt toppdekke og noen furu- og bjørketrær. Det er også noe kratt og 
busker. I NGUs database står det at grunnen i området består av fyllmasse.  
 
SOLFORHOLD 
Gode solforhold. Vegetasjonen i sør-vest vil kaste noe skygge. 
 
IDRETT OG FRILUFTSLIV 
Idrettsanlegg 
500 meter unna planområdet finnes et stort idrettsanlegg bestående av Sofiemyr stadion, 
Sofiemyrhallen, grusbane, kunstgressbane og flere gressbaner. 
Friluftsliv 
Tilgang til marka med turstier kun 400 meter øst for planområdet. Her finnes også sykkel- og 
langrennsløyper. Det er også et godt utviklet gang- og sykkelveinett i området med forbindelser 
sørover i Follo og nord til Oslo. 
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KULTURMILJØ OG KULTURMINNER 
Det er ikke registrert fornminner på eiendommen, men i følge kommunens kart over kulturminner er 
det et eldre veifar som følger Sønsterudveien fra Kolbotn kirke til Ødegården. Dette ligger utenfor 
planområdets avgrensning og vil ikke komme i konflikt med framtidig bebyggelse. 
 
TRAFIKK 
Trafikkavvikling 
Adkomst til eiendommen er i dag fra Holbergs vei. Holbergs vei er en kommunal samlevei med ett 
kjørefelt, fortau på én side og fartsgrense på 30 km/t. Eiendommen grenser også til Sønsterudveien. 
Dette er en fylkesvei med to kjørefelt og fartsgrense på 50 km/t. Den har fortau på én side i tillegg til 
separat gang- og sykkelsti på motsatt side.   
 
Kollektivtrafikk  
Nærmeste bussholdeplass ligger i Sønsterudveien, 100 meter unna planområdet. Her går buss til 
Kolbotn, Greverud, Tårnåsen og Oslo sentrum. 
Planområdet ligger 1,2 km fra Kolbotn stasjon. Fra Kolbotn stasjon går det region- og lokaltog til 
Mysen, Ski og Oslo med avgang omtrent hvert 15. minutt.   
 
Parkering 
I dag finnes det mer eller mindre 30 parkeringsplasser i tilknytning til eksisterende næringslokaler på 
eiendommen. 
Eiendommens utfordring i dag er blant annet antall at parkeringsplasser ikke samsvarer med 
næringsdriften. Dagens leietakere er bilforretningen Kolbotn Bil AS og noen mindre kontorlokaler. De 
har for få p-plasser. Det har også vært matbutikk på eiendommen som ble avviklet noen år siden. Da 
var det også en utfordring med for få p-plasser.  
Næringsvirksomhet generer mye trafikk som er en stor utfordring for eiendommen. 
 
Næringsvirksomhet 
Sønsterudveien 26 er ikke direkte knyttet til andre sentrumsfunksjoner (lite sambruk) og har heller 
ikke gode parkeringsarealer jf. punkt over, slik at eiendommen derfor er tungdrevet som 
næringseiendom. Periodevis har arealer i bygget stått tomme.   
 
 
STØY 
Se støysonekart og beskrivelse av de to ulike støysonene i forbindelse med kommuneplanen over.  
Det må gjennomføres støyberegninger i planleggingsfasen. Støyproblematikken må hensynstas slik 
at støyfølsom bebyggelse som boliger og tilhørende uteoppholdsarealer likevel får gode løsninger og 
gode kvaliteter.  
Når en prosjekterer nye bygg kan man legge mindre støyfølsomme funksjoner mot nord/øst og / eller 
legge inn støyskjerming i fasadene, slik at alle får gode inne- og uteoppholdsarealer og en stille 
fasade mot sør og vest. Uteområder mot vest vil effektivt kunne bli skjermet ved riktig plassering av 
nye bygg.  
 
 
5. OVERORDNEDE PLANER 
 
REGIONALE FØRINGER 
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) 
Strategien følger opp de regionale retningslinjene. Utviklingen av bolig- og næringsarealer skal skje 
langs de viktigste transportaksene for jernbane og veg. Tettsteder med mulighet for god 
kollektivbetjening skal styrkes som steder for vekst i bosetting, arbeidsplasser og lokal service. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 
Fordi utbyggingen skal skje i tilknytning transportaksene, må man også bygge ut i allerede bebygde 
områder, med en «arealutnyttelse utover det som er typisk» (SPRBATP). For å kunne oppnå både 
økonomisk bærekraft og nødvendig antall boliger ved fortetting må det forutsettes en kraftig økning 
av utnyttelsesgrad i disse områdene. 
 
 
 



 

 

KVU Oslo-navet - konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo 
Konseptvalgutredningen, utført av Ruter, Statens Vegvesen og Jernbaneverket, understreker 
hvordan befolkningsveksten i Oslo-området må møtes med en tettere arealbruk og en samordnet 
areal- og transportplanlegging. Planene innebærer en fortetting langs banene og i regionbyene i 
Akershus. I stor grad skal nye boliger legges til eksisterende tettsteder. 
 
Utredning om kollektivtrafikken i Follo 2008-2015 
I utredningen har Akershus Fylkeskommune varslet mulig innsigelse dersom det legges opp til 
utbygging som ikke er i tråd med retningslinjene. Dette betyr at man ønsker å bygge nærme 
jernbanen, men også at det må reguleres med høy nok utnyttelse ved jernbanestasjonene. 
 
Follorådets regionale føringer 
Arealutviklingen og utbyggingsmønsteret i Follo skal baseres på prinsippene for en bærekraftig 
utvikling der et arealeffektivt utbyggingsmønster står sentralt. Den geografiske fordelingen av 
regionens befolkningsvekst er viktig for hvordan befolkningens transportbehov skal dekkes og for 
hvilken miljø- og klimavirkning veksten har. Follorådet presiserer i den forbindelse at hovedandelen 
(cirka 75 %) av befolkningsveksten skal skje i bosettingsmønstre i tilknytning kollektivbaserte 
tettsteder. Særlig i tettsteder med jernbane må det fortettes med en bymessig bebyggelse rundt 
stasjonene og utnyttelsesgraden må være høy slik at befolkningsveksten støtter oppunder et 
forbedret jernbanetilbud. Rådet presiserer viktigheten av at kommunene holder fokus på den 
bymessige fortettingen og ikke lar dette gli ut i løpet av planbehandlingene. 
 
STATLIGE PLANRETNINGSLINJER  
Ønsket om en endring av arealformål bygger oppunder intensjonene om fortetting i «Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» (SPRBATP) vedtatt i 2014. 
Andre sentrale mål er at planleggingen skal legge til rette for en effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Dette skal fremme utviklingen av bærekraftige byer og 
tettsteder samtidig som det skal redusere transportbehovet. Det legges vekt på å få til løsninger som 
kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike 
transportmetoder, inkludert sykling der det ligger til rette for dette. 
 
KONSEKVENSUTREDNING 
I plan- og bygningslovens § 14-1 står det at konsekvensutredninger skal gjøres for tiltak som 
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger nevner en 
rekke punkt som er avgjørende for om planer skal behandles etter forskriften. Omfanget av 
planområdet Sønsterudveien/Holbergs vei er ikke av en størrelse at det er pålagt krav om 
behandling etter forskriften. Relevante konsekvenser av forslaget vil likevel beskrives ved en 
planbeskrivelse. 
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6. FORESLÅTT UTNYTTELSE - FORSLAG TIL BEBYGGELSE 
 
 

 
 
Foreløpig illustrasjonsplan som viser foreslått bebyggelse rundt et felles tun. 

 
 
 
 



 

 

UTNYTTELSE OG HØYDER.  
 
Bebyggelsen i planområdet ønskes regulert til boligbebyggelse – bygårder og rekkehus  
(reguleringsmessig blokker og konsentrert småhusbebyggelse), med tillatt % BRA noe lavere enn i 
Kolbotn Sentrum.  
Parkeringsareal under terreng foreslås ikke medregnet i BRA, dette for å stimulere til at mest mulig 
av parkeringen legges under bakkeplan. Dette gir svært god utnyttelse av arealet da man får utnyttet 
tomtas areal kun til boligareal, uteopphold- og grøntareal. Samtidig gir parkering under terreng 
mulighet for universelt utformet adkomst til alle boliger gjennom heis fra parkeringskjeller. 
 
Byggehøyder bør åpne for inntil 4 etasjes bebyggelse mot Sønsterudveien og Holbergs vei og 2-3 
etasjer på rekkehus mot Henriks vei. Med dette oppnår vi en variasjon i uttrykket og 
volumoppbyggingen, med nedtrapping mot småhusbebyggelsen i Holbergs vei.       
 
Det finnes andre boligprosjekter i nærheten som alle har relativt store volumer (Holbergs vei 1, 
Håkon Jarls vei 3, Ødegården Borettslag og Sofiemyrsenter), så denne type bebyggelse vil ikke virke 
fremmed i nærområdet. Det er også planlagt ny boligbebyggelse i leilighetsbygg lengre ned i 
Sønsterudveien nr. 2 med inntil 6 etasjer.  
Eiendommen og stedet egner seg svært godt til denne typen bebyggelse, med adkomst nær hoved-
ferdselsåre mot nord og stille uteplasser med gode solforhold mot syd og vest. 
Bebyggelsen vil bidra til positiv stedsdannelse og identitet i området, da krysset Holbergs vei / 
Sønsterudveien blir markert på begge sider. 
 
 
 
 
 
 

 
Snitt langs Sønsterudveien- sett mot syd 

 

Snittet viser at planlagt bebyggelse forholder seg både til veien og nabobebyggelsen langs 
Sønsterudveien. Veikrysset (Sønsterudveien X Holbergs vei) vil da defineres av to mer likeverdige 
bygg, og vil oppleves som et gatekryss. 
 

 
Snitt Langs Holbergs vei- sett mot vest.  
 

Snittet Viser at foreslått bebyggelse er oppdelt og trappes mot villabebyggelsen i syd.  
 
 
Maks tillatt BYA. 
Illustrasjonsprosjektet har et fotavtrykk på 1660 m2 for bygg og balkonger, men parkering under 
terreng er ikke medregnet i dette. Når brutto tomt er 4967m2 utgjør dette en utnyttelse på BYA 
33,4%, noe som er moderat sett i forhold til den sentrale beliggenheten og tilsvarende prosjekter.  
 
 
Maks tillatt BRA.  
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Illustrasjonsprosjektet har et areal på 4327 m2 BRA over terreng, eks. balkonger og arealer under 
bakken, og når brutto tomt er 4967 m2 tilsvarer dette en utnyttelse på 87 % av tomtearealet.  
 
Denne utnyttelsen er adskillig lavere enn i prioriterte utbyggingsområde/ Kolbotn sentrum der 
utnyttelsen ligger rundt 120-130 % og bør derfor være en realistisk utnyttelse på denne 
eiendommen. Ny bebyggelse ligger også langs veiareal, som omkranser eiendommen på 3 sider, så 
dette medfører godt med luft rundt prosjektet og minimalt med påvirkning på eksisterende 
nabobebyggelse.        
    
 
ADKOMST OG ORGANISERING 
Eiendommen vil ha adkomst fra Holbergs vei, omtrent som dagens avkjørsel. Her vil det ligge en 
nedkjøring til felles parkeringsanlegg under terreng. Herfra er det adkomst til boligene gjennom heis 
og trapperom. Boenheter i rekkehusene må i tillegg benytte gangveisystemet mellom bygård B og  
boligens inngangsplan. 
 
Tomta er relativt flat og internt i boligområdet ligger det godt til rette for universelt utformede 
uteområder. Disse vil knyttes sammen med gang- og sykkelveinettet i Sønsterudveien og fortau 
Holbergs vei. Området kan også knyttes til Henriks vei med en ny snarvei til uteområdet.  
 
 

 
Diagram som viser bevegelsesmønster for gående, syklende og biltrafikk.  
 
 
Vi har vært i kontakt med Viken Fylkeskommune (tidligere Statens Vegvesen) v/ Karin Andersen ang. 
forholdet til Fv129- Sønsterudveien. Det er ingen planer for utbedringer eller endringer av 



 

 

Sønsterudveien, da Sønsterudveien ble oppgradert/endret i 2019. De sier samtidig at gjeldende 
byggegrense tar tilstrekkelig hensyn til evt. fremtidig utvidelse av gang- sykkelvei langs 
Sønsterudveien. Fylkeskommunen er også positive til planinitiativets forslag om å legge 
adkomstveien fra Holbergsvei, plassert omtrent som dagens avkjørsel. Med dette vil også en 
utkjøring fra eiendommen helt nord på tomten saneres.        
 
STØY OG ORGANISERING 
Tomten er omgitt av veier på tre sider, der Sønsterudveien har mye trafikk, Holbergs vei har noe 
mindre mens Henriks vei har svært begrenset trafikk (kun til noen få villaer). På grunn av denne 
støypåvirkningen er det derfor helt naturlig å legge bebyggelsen/bygningskroppene mot veiene, slik 
at volumene kan fungere som «støyskjermer» slik at støyen begrenses langs veiene. Inne i mellom 
byggene får en da et støyskjermet og inneliggende tun/felles uteoppholdsareal. Dette tunets 
beliggenhet passer fint ihht. tomtens orientering mot solen, da alle boenheter som ligger i byggene 
mot veiene, da vil ha fasade, uteplasser og balkonger på stille side av bygget. Planløsningen av 
disse bygårder/bygg kan løses slik at adkomster legges i fra tunet, dette vil bidra til at tunet kan bli 
en sosial møteplass og unngå at beboere (og særlig små barn) må bevege seg langs de trafikkerte 
veiene.        
 
Bebyggelsen parallelt med Henriks vei vil få sine innganger i fra tunet (og derfor være del av det 
sosiale felleskapet) men ha private uteplasser/hager mot Henriks vei som ligger i syd. Her er 
trafikken så lav at det ikke medfører ulempe mht. støy (hvit sone).  
   
For fasader mot støy må det påregnes å etablere støytiltak i fasade for å imøtekomme krav til støy i 
TEK 17, og dette vil kartlegges først i fremtidige støyutredninger i reguleringssaken og byggesaken 
og deretter ivaretas med fysiske tiltak i bygget.          
 
Vurdering av alternativ organisering kun med rekkehus. 
Rekkehus er organisert slik at en er avhengig vinduer på to motstående frie fasader, der en 
side/fasade gjerne er halvprivat karakter (inngangsfasade) og den andre har av mer privat karakter 
med hage. Hovedoppholdsrom/stuer og hager bør fortrinnsvis ligge mot syd eller vest for å oppnå 
god bokvaliteter, og da må flest mulig birom som inngangspartier etc. ligge mot nord og øst. På 
denne eiendommen blir dette mot Sønsterudveien/Holbergs vei. Dette ville i så fall medføre at 
innganger og aktiviteter som gange og sykler vil være direkte ut i mot trafikken disse veiene. Vi 
mener dette er svært uheldig for det sosiale livet på tunet/fellesarealene og for trafikksikkerheten 
særlig for barn og unge. Vår analyse konkluderer derfor med at boliger i bygårder/leilighetsbygg er 
riktig langs disse veier, fremfor rekkehus.  
Den typiske kjøper av et rekkehus er barnefamiliene som flytter i fra byen til forstaden for å få mer 
lys, luft og trygt oppvekstmiljø for sine barn.  Dette får en ikke i et rekkehus med inngangspartier og 
fasader mot en trafikkert vei som Sønsterudveien, og disse boliger vil da være svært vanskelige å 
selge.  
 
 
PARKERING OG TRAFIKK  
Illustrert prosjekt har 49 boliger. Statistisk bor det 1,8 personer pr. leilighet. Dette gir 88 personer i 
prosjektet. Det er normalt å beregne 2 bilturer pr. person pr. virkedøgn. Dette gir ÅDT på 173 bilturer.  
Fordeler vi disse bilbevegelsene på 12 timer gir dette 14 bilbevegelser pr. time.  
Til sammenligning har nok dagens næringsvirksomhet adskillig høyere trafikk enn dette. Det var det 
også den gang posten/dagligvarebutikk var leietaker på eiendommen. En omregulering fra næring til 
bolig vil derfor minke trafikkbelastningen i Holbergs vei og i krysset Holbergs vei/Sønsterudveien, og 
med så liten trafikkbelastning vil det heller ikke være behov for ytterligere trafikktelling og 
trafikkanalyse for dette prosjektet.     
 
Det vil være naturlig å tilrettelegge for ca. 1 parkeringsplass pr. boenhet og rikelig med plasser for 
sykkelparkering slik at det oppmuntres til bruk av sykkel. Kommuneplanen åpner for 0,7-1,2 
parkeringsplasser pr. blokkleilighet og 1,2-1,5 plasser for boliger i konsentrert småhusbebyggelse  
  
 
 
Parkeringsplasser for bil.  
Antall boenheter  Bilparkering  Bilparkering  10% av 10 % av 
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Min. maks 0,7-
1,2 Pr. boenhet 

Min-mak 1,2-1,5 
Pr. boenhet 

plassene 
avsettes til 
gjesteplasser 

plassene 
avsetter til HC 

42 leiligheter  29-50    
7 Småhus   9-11   
Sum  38-61 4-6 plasser 

avhengig av 
antall 

4-6 plasser 
avhengig av 
antall 

Valgt løsning i illustrasjonsprosjekt er 1,0 plass pr. boenhet (49) av disse vil 5 være Hc-plasser + 6 
gjesteplasser = 55 parkeringsplasser. Disse må anlegges i parkeringsanlegg under terreng. 
 
 
Parkeringsplasser for sykkel 
Areal BRA bolig Minium2,5 plass pr. 100 m2 bolig   

3794 m2 3794/100x2,5 95 plasser 

50 % av disse anlegges under tak i sykkelboder i parkeringskjeller og 10 % av plassene vil 
dimensjoneres for laste/familiesykler.  
 
 
TYPE BOLIGER / ANTALL/ MÅLGRUPPE 
Foreslått prosjekt består av 2 bygårder/leilighetsbygg mot nord og øst og rekkehusbebyggelse mot 
syd, lagt rundt et felles tun som åpner seg mot vest. Dette tunet vil være skjermet for støy (bygård  A 
fungerer som støyskjerm) og solbelyst da tunet blir syd og vestvendt. Vest for tunet er det en naturlig 
terreng/kolle som rager 3-4 meter over utearealet, slik at uterommet vil bli lunt og skjermet.   
 
Foreslått illustrasjonsprosjekt inneholder totalt 49 boenheter, fordelt slik:  
2-roms  
50-58 m2 

3-roms  
65-70 m2 

4/5-roms  
74-106 m2 (30 % av 
boligene på 1.etg. er 
større enn 80m2)   

Rekkehus  
135 m2 

 13 stk 10 stk 19 stk 
 

7 stk  

 
Innenfor hver type boliger vil det være varierte størrelser og utforminger, slik at en kan imøtekomme 
varierte behov/ønsker og oppnå varierte priser, som igjen kan møte beboeres ulik økonomi.    
 
Boligarealet utgjør ca. 3794 m2 BRA eksklusiv fellesarealer/trapperom og parkering/boder som 
legges under terreng.   
 
BYGÅRDER/LEILIGHESBYGG.  
Bygårdene inneholder totalt 42 boenheter i to 4 etasjes bygg. Byggene er splittet i to volumer 
(fremfor å lage en lukket L mot veiene) for å oppnå mest mulig fasade mot stille og solbelyst fasade 
mot sydvest.  Ved å splitte byggene brytes også fasaden mot Holbergs vei 1 opp, slik at naboene der 
kan se inn mellom byggene.  I tillegg er byggenes volumer brutt opp i mindre visuelle volumer for å 
oppnå en mindre skala.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Illustrasjon fasader sett fra vest- balkongfasade bygård B mot tunet og rekkehus til høyre.  

 
 

 
Illustrasjon sett fra Sønsterudveien, med Holbergsvei 1( med buet tak) til venstre, bygård B i midt og Bygård A til høyre. 
Begge de nye volumene trappes opp i 3 og 4 etasjes  volumer.   

 
REKKEHUS.  
På eiendommen lengst unna Sønsterudveien, inntil Henriks vei kan det etableres inntil 7 boenheter i 
rekke. Denne rekken må trappes med terrenget og forskyves i forhold til linjeføringen i Henriks vei. 
Boligene oppføres i to fulle etasjer og med inntrukket tredje etasje med takterrasse mot syd.  Samlet 
gir dette en variasjon i volumoppbyggingen og en nedtrapping av etasjetallet mot tilliggende 
småhusbebyggelse.  
Nye boenheter vil da ha en fin beliggenhet med stuefasader og private hager mot syd, mens 
inngangspartier ligger mot felles uterom/felles uteoppholdsarealer.  
 
 
 

 
Terrengsnitt og rekkehus sett i fra syd/Henriks vei.           
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3D illustrasjon sett fra sydvest. Viser uterommet og rekkehus mot Henriks vei.  
 
 
 
 
UTEOPPHOLDSAREAL OG LEKEPLASSER 
 

 
Illustrasjon privat og felles uteoppholdsareal.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Minste uteareal (MUA) iht. kommuneplanen § 10.1 ser slik ut:  
Bebyggelsestype Krav til 

felles 
MUA pr. 
100 m2 
BRA 
bolig.  

BRA  
Bolig 

Felles 
MUA  

Krav til 
privat MUA 
pr. 
boenhet 

Antall 
boenheter 

Sum 
privat 
MUA  

Rekkehus  50 m2 945 m2 473 m2 70 m2 7 490 m2 
Bygård A  50 m2 1507 m2 754 m2 5 m2 22 110 m2 
Bygård B   50 m2 1342 m2 671 m2 5 m2 20 100 m2 
Sum Krav    3794 m2 1898 m2  49 700 m2 
 
Felles MUA 
Målt Felles MUA vist med rosa skravur på illustrasjon over er 1907 m2 og dette er høyere enn kravet 
på 1898 m2 som er direkte knyttet til BRA for boliger. Kommuneplanens bestemmelse § 10.1 ang. 
felles MUA vil derfor imøtekommes. (For leiligheter i bygårder er MUA krav for blokkbebyggelse 
utenfor prioritert utbyggingsområde lagt til grunn.)    
 
Privat MUA.  
Alle rekkehus vil få privat MUA i mellom 75-109 m2 inkl. 16 m2 takterrasse.  
Alle boenheter i bygårder har balkonger eller private takterrasser i mellom 10 og 45 m2.  
Areakravene til privat MUA i kommuneplanen § 10.1 vil derfor imøtekommes.  
 
Utforming av uteoppholdsarealer.  
Utomhusarealet mellom husene danner et tun. Dette tunet skal være et grønt fellesareal og skal 
opparbeides som en «hage» og vil bidra til ulike aktiviteter for folk i alle aldre og bidra positivt til 
utsynet fra de enkelte leilighetene.  
Adkomstene til boligene er foreslått lagt inn i mot tunet for å aktivisere tunet/fellesarealet og bidra til 
naturlige og uformelle møter i mellom beboerne. Internt mellom husene må adkomstveiene 
opparbeides som kjørbare gangveier, men kun kjørbare av beredskapshensyn. ( Brann, sykebil, 
renovasjon og ved flytting.) Disse gangveiene vil fungere til lek (trehjulsykkelrunde/løpebane) for de 
minste og i tillegg må det etableres lekeapparater, klatrestativ, sykkelparkering, grillplass, 
bord/benker og en sklie/akebakke er foreslått der terrenget løfter seg i sydvest.  
Innenfor planens høyeste og mest solrike område vest for rekkehusene inntil Henriks vei er det 
foreslått et område for roligere lek og uteopphold.     
Den grønne beplantningen innenfor planen kan med fordel etableres med frukttrær, bærbusker og 
plantefelt for urter, da dette både gir grønne kvaliteter men også gir beboerne mulighet for dyrkning 
av egen mat. Dyrkning av mat vil også bidra til trivsel og sosialt liv.  
Etablering av grønne tak (sedum) på byggene kan både være et bidrag til overvannshåndtering og et 
hyggeligere taklandskap for de øverste leilighetene, samt for omkringliggende bebyggelse. 
 
I kommuneplanen er det satt krav til at 50 % av felles MUA skal avsettes til lek, og da dette er en 
liten plan vil lekeplassen på tunet både ivareta lek for de minste barna og være 
nærlekplass/strøkslekplass for de største. Felles MUA areal er 1907 m2 og 953 m2 av dette er avsatt 
til lek. 
Dette arealet overstiger også minimumskravet til størrelse på 600 m2 i kommuneplanen for lekeplass 
når dette slås sammen i mindre planer som dette. ( for 30-200 nye boenheter.)          
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Illustrasjon lekeplass, privat og felles uteoppholdsareal, arealet er målt til 961 m2.  
 
 
BARN OG UNGES INTERESSER. 
Boligene planlegges som boligbebyggelse i bygårder og rekkehus, små og mellomstore leiligheter 
for unge i etableringsfasen, barnefamilier og andre som trenger forholdsvis nøkterne boliger 
Området vil derfor naturlig bebos av barn/unge. Utearealene tilpasses alle aldersgrupper, der små 
barn og eldre med bevegelsesproblemer kan oppholde seg på felles og bilfrie arealer nær boligene. 
Disse arealene vil være fysisk avgrenset fra trafikken i Sønsterudveien.  
Ellers ligger arealet i tilknytning til gang/sykkelvei systemet i Sønsterudveien og Holbergs vei. 
Barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregående skole, idrettsanlegg/svømmehall og kirke 
ligger på toppen av Holbergs vei, slik at barn og unge kan ferdes trygt til og fra disse anleggene.    
 
TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Offentlig vann og avløp ligger i Sønsterudveien med stikkledninger VL32 og SP 110 inn på tomten, 
og det påregnes at offentlig VA har tilstrekkelig kapasitet for planlagt prosjekt, mens stikkledninger 
må påregnes utbedret. 
Overvann må håndteres på egen eiendom og overvannsplan/overvannsnotat og vurdering av 
flomveier vil utarbeides i reguleringssaken.  
Langs byggegrense mot nord ligger det i dag en 600 mm overvannsledning som følger parallelt med 
Sønsterudveien. Denne ledningen ligger under bakken helt frem til Sønsterudveien 12-14 der denne 
kommer i dagen sammen med overvannsrør fra nordsiden av veien. Den åpne bekken disse rørene 
kommer ut i er øverste del av Skredderstubekken. Om overvannsledningen forbi planområdet er en 
(lukket) bekk  fra gammelt av usikkert, men bekkeåpning vil bli vurdert om er hensiktsmessig som del 
av i reguleringssaken jf. føringer i kommuneplanen.     
 



 

 

Sønsterudveien med gang/sykkelvei og kjørefelt med bussruter (både lokal/ekspressbusser til Oslo) 
ligger inntil planområdet, slik at planen ikke vil medføre behov for offentlige investeringer for teknisk 
infrastruktur.   
 
GRØNN PROFIL OG MATERIALITET  
Bygårdene og garasjekjeller vil naturlig nok antakelig bygges med bæresystem i stål og betong, 
mens fasadene ønskes bygget med stor grad av synlig tre, da dette er et naturlig, miljøvennlig og 
hyggelig materiale å omgi seg med. En variasjon mellom ulike behandlinger/farger, ulik dimensjon og 
ulik montering av stående og liggende panel vil bidra til en variasjon av fasadeutrykket. Dette gjøres 
på samme måte i rekkehusene men her vil også bærekonstruksjonen mest sannsynlig kunne være i 
tre.   
 
Byggene ønskes oppført med flate tak for å minimere takvolumene og bygningsvolumene. Fasadene 
brytes også opp i mindre volumer med forskyving i plan og snitt. Samtidig kan fasadene brytes opp 
med farger/materialer og dermed vil prosjektet fremstå som en gruppe bygninger/volumer med 
egenart som fremstår som en liten «landsby» i en menneskelig skala.      
 
På de flate takene kan det etableres sedumdekke, noe som både bidrar til fordrøyning av vann, til 
større biologisk mangfold samt et visuelt fint, naturlig og grønt taklandskap.     
Fasader med trepanel gir også en god tilpasning til nabolaget som stort sett består av trevillaer med 
panelkledning.    
 
 

7.KONKLUSJON  
 

 En regulering av eiendommene for boligfortetting er i tråd med sentrale og regionale 
føringer. Nordre Follo kommune har underskudd på bebyggelse bestående av 
rimeligere, små boliger, med universell utformet adkomst. Etablering av foreslåtte 
boligtyper er derfor i samsvar med et reelt behov og politiske føringer i kommuneplanen. 

 En fortetting på dette stedet er i tråd med sentrale retningslinjer, om fortetting av allerede 
bebygde eiendommer med nærhet til eksisterende sosial- (butikk, skoler, idrettsanlegg 
etc.) og teknisk infrastruktur og kollektivløsning med buss og jernbane. 

 En utbygging av planområdet med boligformål er i samsvar med omkringliggende 
arealformål og det bør dermed være liten grad av interessekonflikt.  

 Både eiendommene Sønsterudveien 26 og Holbergs vei 2 må være del av planen for å 
oppnå en visuell og funksjonell helhetlig og naturlig løsning for stedsdannelse og 
identitet. 

 En omregulering av Holbergs vei 2 er en fornuftig ressursforvaltning av kommunens 
eiendom som i dag ligger brakk.  

 En omregulering av Sønsterudveien 26 vil bidra til en transformasjon av eiendommen fra 
en lite egnet næringseiendom til en attraktiv boligeiendom. For at denne 
transformasjonen skal kunne realiseres må utbyggingsvolumet være større enn volumet 
på dagens bebyggelse.            

 En utbygging med en kombinasjon av leiligheter og familieboliger i rekke vil bidra til ett 
variert boligtilbud i kommunen og nærområdet, noe som er viktig da naboskapet i 
hovedsak består av eneboligbebyggelse.  Resultatet av fortetting blir da ” Variasjon og 
bredde i boligtyper, boligstørrelse og pris ”. 

 Med en organisering av planen med bygårder/leilighetsbygg mot de mest trafikkerte 
veiene, ivaretar vi både støyproblematikken (fungerer som støyskjerm) og tilrettelegger 
for felles og private uteoppholdsarealer med gode kvaliteter uten at dette går på 
bekostning av den enkelte boligs bokvalitet. Et prosjekt med kombinasjon av leiligheter i 
bygårder og rekkehus gir derfor den mest helhetlige og beste løsningen for et nytt 
boligområde på disse eiendommer.         

 
 
Vi håper med dette at planmyndigheten i Nordre Follo kommune ser at eiendommene 
Sønsterudveien 26 og Holbergsvei 2 må opprettholdes som fremtidig boligareal i kommende 
kommuneplan.     
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På vegne av Sønsterudveien 26 AS 
  
 

Oppegård 21.10.2021  
 
Shark As 
    
 
Anna W. Turdza      Kari Sivertsen  
Master Arkitektur      Siv. Ark   
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AREALINNSPILL til kommuneplan for Nordre Follo for 

eiendommene Sønsterudveien 26 og Holbergsvei 2.   

Datert: 21.10.2021  

 

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 

arealinnspillet 

Fakta om arealinnspill 

Område:  Kolbotn- Sofiemyr  

Adresse:  Sønsterudveien 26, Holbergsvei 2 

Gnr/bnr 249/142, 249/435 

Forslagsstiller: Sønsterudveien 26 AS 

v/ Peter Linnerud 

Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 

utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Se vedlegg.  

Områdets størrelse i m2  4967 m2 

Beskrivelse/dagens bruk 249/142 benyttes til næring 

249/435 ligger delvis brakk, delvis 

benyttet til returpunkt glass/tekstil 

Formål i gjeldende kommuneplan 249/142 Fremtidig Kombinert 

bebyggelse 

249/435 Fremtidig Boligbebyggelse 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan Ingen 

Foreslått arealformål  Bolig 

Har arealet ligget inne som andre formål enn 

nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

249/142 Fremtidig bolig formål 

249/435 Offentlig og privat 

tjenesteyting 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  249/142 Næringsbygg. 

249/435 Falleferdig gammel 

barnepark.  

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 

aktivitet?  

Nei.  

Omkringliggende bebyggelse er kun 

boligbebyggelse 

Samfunnsforhold  

 

 

Overordnede føringer  

Er innspillet i tråd med kommunens arealstrategier 

gjengitt i planprogrammet?  

På alle punkter bortsett fra at 

planområdet ikke ligger i 

prioriterte 

utbyggingsområder som er 

Ski/Kolbotn. 

Prioriterte utbyggingsområder  

Ligger området innenfor prioriterte utbyggingsområder i 

gjeldende arealdel Ski og Oppegård temakart 1?  

Nei.  
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Transportbehov, kollektivdekning,     

- Avstand til nærmeste jernbanestasjon 

- Hvor ofte går det buss til Oslo sentrum/nærmeste 

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 

busstopp. 

 

1,2 km til Kolbotn stasjon 

 

100 m til Buss topp i 

Sønsterudveien. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 

konsekvenser 

- Adkomstløsning 

- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

 

 

Adkomst fra Holbergsvei. 

Planområdet ligger inntil 

offentlig vei med 

gangvei/fortau på to sider.  

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? 

 

300 m til Rema 1000 

/apotek/bensinstasjon 

(Sofiemyr Senter)  

450 m til Kiwi Sønsterudvn 2. 

600 m til idrettsanleggene på 

Sofiemyr. (målt til 

Klubbhuset)  

Ønsket utbygging er boliger 

for alle; både gamle, unge og 

familier.  

Utbyggingen vil medføre 

etablering av 

fellesareal/lekeplass som er 

mangelvare i nærområdet.  

Barn og unges oppvekstvilkår  

- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

Nærområdet er rolig 

villaområde og idrettsanlegg. 

Dvs. gode muligheter for  

Teknisk infrastruktur  

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

All teknisk infrastruktur er på 

plass.   

Avstand til offentlig tjenester 

- Skole 

- Barnehage 

- Omsorgsboliger/sykehjem 

600 m til idrettsanleggene på 

Sofiemyr. ( målt til 

Klubbhuset)  

500 m til barnehage 

600 m til barneskole 

700 m til ungdomsskole 

900 m til Videregående skole 

800 m til Kirke 

800 m til Idettshall / 

svømmehall.   

Kulturhus, 

Sykehjem/omsorgsboliger i 

Kolbotn Sentrum 1,2 km 

unna. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
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Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 

- Medfører tiltaket endring av flomveier? 

- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

 

Ingen endringer av flomveier. 

Ny bruk av område vi 

derimot kunne bidra positivt 

for overvannshåndtering.  

Trafikk  

Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 

økt belastning.  

Se vedlegg.  

Ingen økt trafikk som følge av 

planforslaget.  

 

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

 

 

Nei. 

Støy  

- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

 

Ja delvis.  

Støytredning må utarbeides 

og det må påregnes støytiltak 

i bygning.  

Grunnforhold  

- Ligger tiltaket under marin grense? 

- Er det registret kvikkleire innenfor området? 

- Ligger tiltaket i hellende terreng?  

- Medfører tiltaket endringer av grunnvannstand? 

- Finnes det forurenset grunn i området? 

 

Ja, men det er synlig fjell i 

dagen, så grunnforhold 

ansees som enkle.  

Nye tiltak er planlagt i flate 

områder, så det er ikke fare 

for skred.  

Tiltaket antas å ikke påvirke 

grunnvannstand.  

Ikke kjent at grunn er 

forurenset. 

Naturressurser (oppgis i m2) 

- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 

mark/dyrkbar mark/skog?   

- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? 

 

Nei. 

 

Nei.  

Planområdet er allerede 

bebygget areal.  

Naturmiljø (naturmangfold) 

- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

 

Ingen endring. Ingen 

spesielle naturverdier å på 

eiendmmene. 

 Vannmiljø    

- Hva er avstanden til bekk/vassdrag?  

- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø og 

vassdrag? 

- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet? 

- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet?  

 

Overvannsrør i grunn rett 

utenfor planområdet i øst. 

Ellers lang avstand til 

bekk/vassdrag, tiltaket 
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berører derfor hverken 

drikkevann eller vannmiljø.   

 

Rekreasjon og friluftsliv  

- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

 

Nei.  

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 

- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

kulturmiljøer? 

- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner?  

- Berører tiltaket historiske steder og veier?  

 

Nei 

 

Nei 

Nei 

 

Se vedlegg Innspill til kommuneplan Sønsterudveien 26 for utfyllende info, for kart, 

illustrasjoner etc.  

 

Sammendrag:  

 

Sønsterudveien AS ønsker at gjeldende planformål i Kommuneplan 2019-2030 

opprettholdes også i kommende kommuneplan periode:  

249/142 Fremtidig Kombinert bebyggelse  

249/435 Fremtidig Boligbebyggelse 

 

 


