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Arealutvikling i Nordre Follo kommune
Kommunens arealstrategi tar utgangspunkt i Osloregi onens hovedutfordringer knyttet til befolkningsvekst,
transport og klimaendringer. For å møte felles utfor dringer i Oslo og Akershus, er det for første gang utar beidet en konkret og forpliktende plan som skal bidra
til samordnet areal- og transportplanlegging. Regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble ved tatt i 2015. Planen utgjør en felles strategisk plattform
og har blitt til gjennom en bred politisk og faglig pro sess. Planens hovedmål er:
• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og
bærekraftig region i Europa.
• Utbyggingsmønsteret skal være areale ektivt basert
på prinsipper om erkjernet utvikling og bevaring av
overordnet grønnstruktur.
• Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte
den erkjernede regionen sammen, til resten av
landet og til utlandet. Transportsystemet skal være
e ektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle
og med lavest mulig behov for biltransport.

Arealene i Osloregionen er under press og nasjonal
jordvernstrategi stiller strenge krav til bevaring av dyr ket- og dyrkbar jord. De viktigste tiltakene for å bevare
matproduserende areal er god kommunal planlegging.
Nordre Follo kommune har en nullvisjon for tap av
matjord.
Kommuneplanens arealdel gir føringer for arealut viklingen i Nordre Follo og skal være styrende for
behandling av plan- og byggesaker. Arealdelen skal
bidra til forutsigbarhet for innbyggere og utbyggere,
og gjøre kommunen til en forutsigbar aktør i samfunnsutviklingen. Arealdelen legger også premisser for
lokalisering av tjenestebygg og bygging av sosial- og
teknisk infrastruktur. Arealstrategiene fra samfunns delen konkretiseres i kommuneplanens arealdel, gjen nom planbestemmelser og plankart. Arealdelen skal
videre bidra til å bygge opp om samfunnsdelens re
satsingsområder:
• Sammen for en ny kommune
• Trygg oppvekst
• Aktiv hele livet
• Byvekst med grønne kvaliteter
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Mobilitet

SLIK VIL VI HA DET
• Nordre Follo baserer all ny utbygging på variert
arealbruk og samordnet areal- og transport planlegging.

For å nå nasjonale og regionale mål om å redusere
klimagassutslippene skal all forventet vekst i person transport tas med kollektiv, gange og sykkel.

• Nordre Follo har e ektive og gode kollektivknu tepunkter.

Dette er også viktig for at næringstransporten, som vil
øke med befolkningsveksten, får tilstrekkelig plass i et
begrenset veinett.

• Veksten i persontransport tas med kollektiv,
sykkel og gange.
• I Nordre Follo bygger vi sykkelkultur fra barneskolealder.

Nordre Follos arealstrategier legger opp til at det skal
bygges boliger, arbeidsplasser og sosial infrastruktur
i gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunktene.
Innenfor de prioriterte utbyggingsområdene skal det
være enkelt å nå alle daglige funksjoner med sykkel og
gange.

• Det er trygt og lett for alle å ferdes i Nordre
Follo.
• Kommunens kjøretøy og verktøy skal primært
være elektrisk drevet, alternativt klimanøytrale
(nullutslipp).

Nordre Follo kommune er tra kalt integrert med Oslo
ved at E18, E6 og Østfoldbanen går gjennom kommu nen. Med den nye Follobanen vil togene gå gjennom
Blixtunnelen mellom Oslo S og Ski. Etter omleggingen
skal Østfoldbanen tra kkeres av lokaltog og godstog
mellom Ski og Oslo. Det legges opp til en 10-minut ters frekvens på Østfoldbanen, noe som vil føre til at
jernbanen vil få mer preg av en lokal kollektivlinje. For
å utnytte økt frekvens på toget må det legges til rette
for et bedre matebusstilbud og sykkeltilbud inn mot
stasjonene. Økt godstra kk på Østfoldbanen er ikke
forenelig med målet om fortetting og byutvikling nær
jernbanestasjoner. Det skal arbeides med å nne ny
trasé for godstranport.

DETTE FÅRVI TIL VED Å
• legge til rette for at boliger, arbeidsplasser,kultur- og fritidstilbud lokaliseres nær kollektivtil bud og med gangavstand mellom funksjoner.
• øke kapasitet og framkommelighet for buss
knyttet opp mot kollektivknutepunktene.
• utvikle god overgang mellom ulike transport midler.
• etablere bedre tverrgående forbindelser inn
mot kollektivknutepunkt.
• prioritere gange og sykkel i veinettet med fokus
på fysisk atskilte løsninger fra bilister.
• øke vedlikeholdet på gang- sykkelveier, særlig
vinterstid.

Sykkel og gange
Kommunen skal bidra til at miljøvennlige transportvalg
er naturlige og enkle valg. Miljøvennlige transportvalg
er ikke bare bra for miljøet, men bidrar også til økt
fysisk aktivitet, bedre folkehelse og engasjement for
lokalmiljøet.

• gjennomføre tra kksikkerhetstiltak særlig i bo ligområder og langs skole- og barnehageveien.
• legge til rette for de yngste innbyggernes bruk
av sykkel i lek og fritid.
• etablere gode sykkelparkeringsplasserog sykkelhotell.

Mange av kommunens innbyggere pendler kollektivt,
men bruker bilen til andre daglige gjøremål. Gang- og
sykkelinfrastruktur, kollektivknutepunkt og «10-mi nuttersbyen» skal prioriteres slik at også fritidsreisene
kan foregå til fots, på sykkel eller ved bruk av kollektiv transport.

• begrense parkering og gjøre gange, sykkel og
kollektiv til det enkleste valget.
• legge til rette for nye teknologier og løsninger i
transportsektoren.
• sikre universell utforming av våre fysiske om givelser slik at est mulig kan være aktive på
kommunens veier både i anleggsperioder og
når veiene er ferdigstilt.

Sykkelkultur må stå i fokus og læres fra vi er barn.
Trygge gang- og sykkelveier til både skoler og barne hager er vesentlig for å skape gode voksensyklister.

• samarbeid med næringslivet og andre aktører
om etablering av ere el-bysykkelstasjoner.

Kommunen har et stort potensiale for økt sykkelbruk.
Sykkelveier skal være sammenhengende, med få systemskifter og gi den korteste avstand mellom viktige
funksjoner i hverdagen som for eksempel hjem, arbeid,
butikker og o entlige tjenestetilbud som skole og
barnehage. Gode krysninger av barrierer som jernbane
og hovedveier vil bidra til å gjøre sykkelen til et mer
e ektivt fremkomstmiddel enn bilen. I sentrumskjer -

• ha fokus på kriminalitetsforebygging i fysisk
planlegging.
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ner etableres fortrinnsvis sykkelgater, som fremmer
komfort for syklister mens bilen er gjest og må kjøre
hensynsfullt. På strekninger med mye biltra kk skal
sykkelveier være fysisk adskilt fra bilveien. Snarveier,
sykkelparkering ved viktige funksjoner og god drift av
sykkelveiene, spesielt om vinteren, må prioriteres.
Kommunen skal legge til rette for ere el-bysykkelsta sjoner og parkeringsmuligheter for transportsykler ved
sentrale knutepunkter.
Gode gangsystemer skal sammen med sykkelnettver ket være førende for utforming av våre byer og tettste der. Alle har ikke mulighet til å kjøre bil, har ikke anled ning til eller ønsker ikke å eie bil. For denne gruppen er
gode og trygge gang-, sykkel- og snarveier avgjørende
for å mestre egen hverdag.
Krysningspunkt med store infrastrukturårer som jern bane, fylkesveier og større kommunale veier må utfor mes på syklisters og fotgjengernes premisser.
Gang- og sykkelforbindelser som ligger attraktivt plassert oppleves som kortere enn andre transportformer.

Kollektivknutepunkt

og kollektivtransport

Videre utvikling langs Østfoldbanen er viktig for å øke
kollektivandelen. Reisevaneundersøkelser viser at det
reises mer kollektivt til og fra Oslo enn internt i kom munen. Kollektivtilbudet til områdene som ligger noe
lenger unna stasjonene dekkes primært av buss. Det er
behov for å etablere bedre tverrforbindelser for buss
mellom kommunesenteret og lokalsentrene, og mate busser inn til jernbanestasjonene.
Det er viktig å utvikle et attraktivt reisenettverk med
mange forbindelser og enkle overganger mellom
kollektivreiser. Økt kapasitet er avgjørende for å gi et
godt nok tilbud til alle tra kantene. Standarden på
stoppestedene må heves og disse må ha gode syk-

kelparkeringsmuligheter. Bygging og vedlikehold av
gang- og sykkelveier inn mot kollektivknutepunkt skal
prioriteres.

Vei
Veksten i næringstransporten og lokal varedistribusjon
er ventet å bli høyere på grunn av befolkningsveksten.
Det skal bygges opp under høyfrekvente kollektivlinjer
og nye investeringer i veinettet må rettes inn mot styr king av kollektivtilbudet og tilrettelegging for gående
og syklende.
Næringslivets transporter lokalt må søkes minimalisert
gjennom riktig lokalisering av ulike næringsaktiviteter,
og hovedtyngden av boligveksten og ikke-støyende
arbeidsplasser må komme nær høyfrekvente kollektivtil bud.

Parkering
En biltur starter og avslutter på en parkeringsplass. Å
begrense areal til parkering vil gi mer areal til by- og
tettstedsliv.
Parkeringsbestemmelser sammen med parkeringsav gifter er et viktig virkemiddel for å nå nullvekstmålet i
personbiltransporten. Krav til antall parkeringsplasser
skal sees i sammenheng med alternativer til bilbruk,
dvs. kollektivtilbud, nærhet til stasjonene, og forhold
for gående og syklende.
Parkering må ikke yttes fra private eiendommer til
veinettet. Kommuneplanens bestemmelser må følges
opp med andre virkemidler som ikke kan styres i areal planer, slik som soneparkeringsforbud i boligområde ne og redusert mulighet for parkering langs kommu nale veier.
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Klima, energi og miljø
I Nordre Follo er transport den største kilden til støy
og klimagassutslipp. Andre kilder til direkte klimagass utslipp er stasjonær forbrenning (fossil olje og gass),
avfall og avløp og landbruk.
Fortetting rundt kollektivknutepunkt, riktig lokalisering
av hverdagsfunksjoner, god infrastruktur og relativt
korte avstander gir kommunen et godt potensial for å
redusere utslippene fra persontransport.
Imidlertid kan fortetting også bidra til en lokal øk ning av støy og luftforurensning. Nasjonale mål om
å redusere støyplager skal videreføres i kommunen.
For å redusere støyplager må planlegging ivareta god
bokvalitet ved fortetting og støykildene må begrenses.
Energiforbruket i Nordre Follo domineres i hovedsak
av elektrisitet, bensin og diesel. Hovedbruken av ener gi går til transport- og oppvarming av boliger. Begge

sektorene gjennomgår endringer mot mer bærekraf tige energikilder. Kommunens påvirkningsmuligheter
ligger hovedsakelig i drift og utvikling av egne bygg,
men vi kan også informere og bidra til økt kompetanse
om muligheter for å redusere energiforbruket og valg
av energikilder hos private aktører.
Vi vil trolig få mer intens nedbør, hyppigere ommer,
våtere somre og mildere vintre, uavhengig av re duksjon av klimagassutslipp. Kommunen må derfor,
gjennom helhetlig arealforvaltning, sikre at fremtidens
samfunn tilpasses et nytt klima, hvor bekker åpnes,
omveier sikres og utbygging skjer i områder som
ikke er utsatt for om. Klimaendringene kan også få
andre, indirekte konsekvenser, for eksempel for global
og nasjonal matproduksjon og for utbredelse av sykdomsfremkallende organismer, som på lengre sikt kan
påvirke folkehelsen.
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SLIK VIL VI H A D ET
• Nordre Follo har redusert det direkte klimag assutslippet med 55% innen 2030, sammen lignet med utslippsnivået i 1991-nivå.
• Nordre Follo er en klimanøytral kommune.
• Nordre Follo bruker sirkulær økonomi i sin
drift og utbygging.
• Nordre Follo har god luft- og jordkvalitet og
verner nedbørsfeltet til drikkevannskilden.
• Nordre Follo er foregangskommune når det
gjelder å følge opp alle typer forurensning.
• Nordre Follo involverer innbyggere, næringsliv og frivillighet i å ta et felles miljøansvar.
• Nordre Follo forebygger skade og forurens ning som følge av fremtidige klimaendringer.
• Støyplager skal reduseres.

DETTE FÅRVI TIL VED Å
• legge til rette for økt bruk av lokal fornybar
energi.
• ha utslippsfrie byggeplasser.
• bidra til å redusere støy og forbedre luftkvalitet.
• redusere bruken av salt og benytte tilsvarende miljøvennlige alternativ, som gir tra kken
samme sikkerhet.
• fase ut bruken av granulat på kunstgressbaner.
• sikre miljøoppfølging i utbyggingsfaser.
• være et forbilde når det gjelder miljøvennli ge løsninger i egen virksomhet og inspirere
innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv.
• være pådriver for bruk av nye teknologier og
gjennomføring av pilotprosjekter innen bærekraftig og miljøvennlig drift og forvaltning.

Det er en økt bevissthet om avrenning av vann fra
veier og andre tette ater og utfordringer knyttet til
mikroplast. Vann fra veiarealer inneholder bl.a. tung metaller, oljeforbindelser og giftsto er fra sprøyte midler som ofte ledes direkte til nærmeste vassdrag.
Mikroplast forurenser havene og tas opp av dyreplank ton og små sk, som enten dør av dette, eller blir spist
av større dyr. Dagens renseteknologi er ikke tilpasset
disse partiklene. Vinterstid benyttes salt på veier i store
deler av Norge, også i Nordre Follo. Dette er skadelig
for dyr og planter.

• kommunens kjøretøy og verktøy skal primært være elektrisk drevet, alternativt klima nøytrale (nullutslipp).
• samarbeide med næringslivet og frivillighe ten.

I tillegg fører klimaendringene til økte tilførsler av
organisk materiale og næringssto er til vassdragene.
Sammen med fortetting og befolkningsvekst, setter
dette vassdragene under sterkere press. Det er viktig
å stille krav til utbyggingsprosjekter som sikrer at mil jøpåvirkningen blir så liten som mulig.

| 7 |

Blågrønne strukturer og natur
Nordre Follo har en rik og variert natur med mange
områder som er av stor betydning både for befolknin gen og naturmangfoldet. Planter og dyr er avhengige
av varierte og sammenhengende naturområder, der
skog, kystlinje, vassdrag, friluftsområder og parker er
sentrale elementer.
De blågrønne områdene inneholder mange ulike
verdier knyttet til landskap, naturmangfold, friluftsliv,
folkehelse (fysisk og mentalt), overvannshåndtering og
kultur. Naturmangfoldet utgjør til sammen de økosystemene som er vårt livsgrunnlag og som vi og frem tidige generasjoner er avhengige av at fungerer godt.
Et rikt naturmangfold gir også store helsemessige
gevinster i form av rekreasjon og opplevelser. I tillegg
har naturen en egenverdi, og vi mennesker deler kom munen med tusenvis av andre arter.
Arealer er ikke en fornybar ressurs og en bærekraftig
utvikling har ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi
gjør i dag. Arealbruk medfører tap av og fragmentering
av leveområder og er den desidert viktigste årsaken
til tap av naturmangfold. I tillegg vil klimaendringene
medføre forandringer i de gjenværende økosystemene. Kartleggingen som er foretatt av det biolo giske mangfoldet i kommunen skal legges til grunn i
forvaltningen av økosystemene.
Skal det internasjonale målet om å stanse tapet av naturmangfold nås, må Norge bli arealnøytralt. Det betyr
at man må gjenbruke og fortette områder som allere de er utbygd framfor å bygge ned natur. Det er viktig å
sikre helhetlig planlegging, der virkninger for naturm angfoldet ses i sammenheng med større områder og
summen av ere tiltak. Fremtidig vekst skal i hovedsak
skje innenfor prioriterte utbyggingsområder.
Vassdragene er viktige som drikkevannskilde, for bio logisk mangfold og for trivsel. Vannforvaltningsplaner
for Glommaregionen, PURA og Morsa skal legges til
grunn for forvaltning i nedbørsfeltet. For å forebygge
skade og forurensning som følge av fortetting, befolk ningsvekst og klimaendringer, må det tilrettelegges
for lokal overvannshåndtering og sikres tilstrekkelige
omveier.
Nordre Follo kommune følger opp EUs rammedirek tiv for vann hvor hovedformålet er å beskytte, og om
nødvendig forbedre tilstanden i ferskvann, grunnvann
og kystnære områder.

mest bekken (kantsonen). Det er også viktig å ta vare
på vegetasjonsbeltene langs vassdragene. Vegetasjo nen forebygger erosjon, har rensee ekt på overvann
i nedbørsfeltet og er viktig for artsmangfoldet i områ det.
Oslo orden er et av landets mest benyttede frilufts områder. Det er viktig å sikre allmennheten god til gang til strandsonen langs Bunne orden.

De naturlige bekkedragene skal synliggjøres, spesielt
i tettstedsnære områder. Alle bekkedrag skal holdes
åpne, og det skal ikke gjøres inngrep i området nær -
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DETTE FÅRVI TIL VED Å
• være en arealnøytral kommune utenfor dagens
bebygde områder, det vil si gjenbruke og fortette
områder som allerede er utbygd fremfor å bygge
ned naturen.
• sikre en ubrutt, tydelig og økologisk funksjonell
forbindelse mellom de større natur- og kultur landskapsområdene og den blågrønne strukturen
i byene og tettstedene.
• verne om markagrensen.
• sikre at parker, 100-meterskoger og andre grøn tarealer fremmer livskvalitet for innbyggerne og
fungerer som habitat og funksjonsområder for
planter og dyr.
• utarbeide kart for blågrønne strukturer.
• fremme bærekraftig bruk av økosystemer (skog,
matjord, hav).
• restaurere strategisk viktige økosystemer, naturty per og økologiske funksjonsområder.
• forvalte arealene slik at vi ivaretar dagens artsmangfold.
• sikre at arealnøytralitet skal gjelde for alle natur områder innenfor områder regulert til bebyggel se, slik at alle skogholt, hundremeterskoger og
parker ikke endres.
• forvalte arealer slik at verdifulle naturtyper (A, B
og C) ikke forringes.
• iverksette tiltak som bedrer insekts livsvilkår
• registrere og bekjempe svartelistede arter.
• forvalte kommuneskogen med friluftsliv og vern
som bærende grunnlag.
• videreføre og forbedre tiltaksrettet overvåking av
vannkvalitet i vann og vassdrag.
• rehabilitere og oppgradere vann- og avløpsnettet.
• gjenåpne bekker.
• legge til rette for lokal og bærekraftig overvannshåndtering og tilstrekkelige omveier.
• foreta strategiske eiendomskjøp for å sikre til gang til sjø og vassdrag for allmennheten.
• regulere og opparbeide sammenhengende kyststi.

SLIK VIL VI H A DET
• Nordre Follo har sammenhengende og robuste
blågrønne strukturer og et tilgjengelig nærmil jøfriluftsliv.

• opparbeide turveier med tilgjengelighet for alle
brukergrupper.
• sikre våtmarksområder mot kanalisering og my rer mot drenering slik at de kan bevares som
karbonlagre.

• Nordre Follo bidrar til å nå det nasjonale målet
om stans av tap av naturmangfold
• Nordre Follo har god miljøtilstand, tilnærmet
naturtilstand, i vassdrag, grunnvann og kystvann.
• Nordre Follo har en tilgjengelig og attraktiv
strandsone langs Bunne orden.
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Kulturminner og kulturmiljø
Nordre Follo har mye felles historie, men steder og lo kalsamfunn har også særegne identiteter og kjennetegn.
I kommunen nnes det fysiske spor etter menneskelig
virksomhet fra mange ulike tidsepoker. Fra steinalderbo plasser til jordbrukslandskap, gammel gårdsbebyggelse
og nyere boligområder med spesiell historie. Godt bevar te kulturminner er rike kilder til kunnskap om fortiden og
skaper grunnlag for stedsidentitet og tilhørighet. De kan
også være byggesteiner for fremtidig verdiskaping og
utvikling. Det er derfor viktig at de bevares for ettertiden
og er tilgjengelige for alle.
Kommunen har et høyt utbyggingspress og en spesiell
utfordring i å redusere tapet av kulturminner. Det er vik tig at vi ivaretar et utvalg kulturminner og kulturmiljøer
som har høy verdi og som gjenspeiler mangfoldet og
særpreget ved kommunen. Samtidig skal samfunnet
fortsette å vokse, og innenfor prioriterte vekstområder
vil fortetting i utgangspunktet prioriteres. Der fortetting
kommer i kon ikt med kulturminner skal kulturminnever diene beskrives, og det skal avklares om disse verdiene
bidrar til kvalitet og identitet for området. Kulturminner
skal så godt som mulig integreres i nye prosjekter eller
bevares på andre måter. Utenfor prioriterte vekstområder
skal kulturminneloven håndheves strengt og vern skal gå
foran vekst.
Hensynssoner og planbestemmelser brukes for å avklare
nærmere hvilke bygninger, kulturmiljøer og landskap
som skal bevares. Det skal vies spesiell oppmerksomhet
til utvalgte kulturlandskap med nasjonal verdi, Ski-raet
(Ski-trinnet) og randsonen rundt tettstedene. Arbeidet
med å registrere og samle informasjon om nyere tids
kulturminner videreføres.
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SLIK VIL VI HA DET
• Tettstedene i Nordre Follo har særpreg og
kvalitet, med bevaringsverdig bebyggelse
som styrker kvalitetene.
• Kulturminner som viser Nordre Follos histo rie og særpreg er bevart.
• Økt kulturforståelse, styrket identitet og følel se av tilhørighet.
• Nordre Follo tar i bruk kulturarven som
grunnlag for bærekraftig verdiskaping og
utvikling av lokalsamfunn og næringsliv.

DETTE FÅRVI TIL VED Å
• ha en aktiv og forutsigbar vernepolitikk med
særlig fokus på kulturminner i fortettingsom råder.
• utvikle oppdaterte og brukervennlige kultur minneregistre og kart.
• gi innbyggerne et bevisst forhold til lokal
kulturarv, og gjøre vår lokalhistorie lett til gjengelig.
• legge vekt på lokalhistorie i opplæring av
barn og unge.

Næringsutvikling
SLIK VIL VI H A DET
• Nordre Follo har attraktive bysentra som
tiltrekker seg arbeidsplassintensive næringer.

Nordre Follo inngår i Stor-Oslo som arbeidsmarkeds region. Regionen knyttes stadig tettere sammen, og
det blir viktig for alle at regionen framstår som attrak tiv for verdiskapende virksomheter som gir grunnlag
for både inntekt og sysselsetting.

• Bilbasert næring lokaliseres på arealer nær
riksveinettet.
• Det etableres minimum en regional eller
nasjonal institusjon i kommunen i planperio den.

Næringsstrukturen i Osloregionen er i endring. Arealkrevende logistikk og produksjon søker seg ut av
befolkningstette områder og mot rimeligere arealer
knyttet til e ektive transportårer. Kunnskapsbaserte
næringer etablerer seg i klynger sentralt og urbant,
nær kollektivknutepunkt. Det er en tendens til at bare
de aller mest sentrale områdene vinner i konkurransen
om disse arbeidsplassene.

DETTE FÅRVI TIL VED Å
• avsette arealer til arbeidsplassintensive næringer nær kollektivknutepunkt.
• skape riktig balanse mellom bolig, næring,
kultur og tjenesteyting.

De este arbeidsplassene i Nordre Follo er knyttet til
husholdningsrettede tjenester (varehandel, servering,
kommunale tjenester). Slike tjenester øker med øken de befolkning og inntektsnivå. Disse tjenestene etable rer seg der folk bor.

• konsentrere nye boliger, kontorarbeidsplas ser og publikumsrettet service i gang- og
sykkelavstand rundt jernbanestasjonene.
• samarbeide med andre kommuner i regionen for å sikre «rett virksomhet på rett
plass».

Attraktive bo- og tettsteder er en viktig forutsetning
for å lykkes med næringsutvikling. En god balanse
mellom bolig, næring, kultur og tjenesteyting vil bidra
til liv i bysentrum gjennom døgnet. Attraktive steder
tiltrekker seg aktivitet. Kollektivnære arbeidsplasser
øker muligheten for at est arbeidstakere kan velge
grønne transportløsninger til og fra arbeid.

• etablere samarbeid med NMBU/Campus Ås
og andre universitets- og høyskolemiljøer.
• jobbe strategisk mot regionale og statlige
aktører for å synliggjøre fordelene ved å
etablere seg i Nordre Follo.
• logistikk- og arealkrevende næring søkes
etablert på de best egnede steder i regionen.

Kommunen vil legge til grunn ABC-prinsippet for næringslokalisering. Dette innebærer:
A. Det skal tilrettelegges for arbeidsplassintensive virk somheter i Ski og Kolbotn sentrum. Detaljhandel
skal lokaliseres i sentrumsområder.
B. Virksomheter med mange ansatte og besøkende
skal lokaliseres i områder med høy kollektivtilgjen -

gelighet og med regulert parkeringstilgjengelighet.
C. Bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros,
transport og industri skal lokaliseres på strategisk
viktige arealer nær riksveinettet.
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SLIK VIL VI HA DET
• Nordre Follo skal tilstrebe en 0-vision for
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark.
• Nordre Follo tar vare på verdifulle kulturland skap og kulturmiljø.
• Utenfor byggesonen er kommunen arealnøytral.
• Nordre Follo bruker skog- og landbruk be visst som omsorgs-lærings- og opplevelsesarenaer.
• Nordre Follo legger til rette for urbant landbruk.

DETTE FÅRVI TIL VED Å

Landbruksområder

• sikre arealer til rekreasjonsformål, idrett og
nærfriluftsliv.
Nordre Follo har verdifull dyrka jord og gunstig klima
for mat- og trevirkeproduksjon. Mye av kulturlandska pet i Nordre Follo er klassi sert som spesielt verdifullt.
Vern av dyrka og dyrkbar jord utenfor de prioriterte
utbyggingsområdene er viktig for regionens matsik kerhet og fremtidige generasjoners mulighet for trygg
lokal matproduksjon.

• unngå nedbygging av dyrket og dyrkbar jord.
• stille krav om ytting av jord dersom omdis ponering ikke kan unngås.
• lokalisere landbruksbygg til ikke dyrkbar
grunn.
• legge til rette for et aktivt landbruk der hen synet til jordvern, miljø og kulturminner vektlegges.

Jord- og skogbruksområdene skal vernes mot utbyg ging og forbeholdes produksjon av mat og trevirke. Et
variert kulturlandskap med kantsoner og vannsystemer
vil sikre et rikt naturmangfold. Grønne korridorer og
vassdrag skal ikke fragmenteres som følge av utbyg ging.
Utenfor byggesonen skal kommunen tilstrebe å være
arealnøytral og jordbruks- og naturareal skal ikke gå
tapt. Der det ikke kan unngås å ta dyrka jord til annet
formål utenfor byggesonen, stilles det krav om ytting
av jorda til et annet areal som istandsettes for jord bruk. Nødvendige bygg og anlegg for landbruk skal
fortrinnsvis legges på ikke dyrkbar grunn.
Landbruket, sammen med tilhørende næringsmidde lindustri, er landets største fastlandsindustri, målt i
sysselsetting. Landbruket kan også ha en stor verdi
som tilbyder av kortreist mat, grønne tjenester, grønn
omsorg og opplevelser. I Nordre Follo skal det tilret telegges for at landbruket i kommunen skal kunne
utvikle slike tilbud, basert på lokale ressurser. Urbane
dyrkingsprosjekter kan foruten matproduksjon gi økt
kunnskap om mat, økologi og landbruk. Dette kan
bidra til bedre folkehelse, integrering og entreprenør skap.

• legge til rette for parsellhage, skolehager o.l.
• legge til rette for etablering og drift av be søksgårder.
• legge til rette for arrangementer i byene og
tettstedene med vektlegging av kortreist mat
og bærekraftige produkter.

og kunnskapen i befolkningen, spesielt i de mest befolkningstette områdene. Det må vurderes om de mest
brukte områdene skal sikres med hensyn til rekreasjonsverdier og folkehelseperspektivet.
Friluftsliv og verneinteresser skal være det bærende
grunnlag i forvaltningen av Nordre Folles egne skogarealer. I nærfriluftsområder og langs viktige ferdselsom råder skal hogst i hovedsak skje ved tynning, med vekt
på gjensetting av løvtrær. Skogbildet skal i størst mulig
grad bevares.

I områder med tett befolkning brukes skogområdene
gjerne aktivt til trening og friluftsliv. I de mest sentrale
skogsområdene må interessene virke side om side.
Informasjon om hogst er viktig for å øke forståelsen
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Samfunnssikkerhet
Kommunen er i henhold til lov om kommunal bered skapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret på lagt å utarbeide en helhetlig ROS-analyse. Denne skal
gi grunnlag for videre utarbeidelse av en oppfølgings plan og en overordnet beredskapsplan. ROS-analysen
legges til grunn for kommunens helhetlige arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, inkludert utarbei delse av planer etter plan- og bygningsloven. Kom munene skal legge vekt på å redusere faren for tap av
menneskeliv, skade på helse, miljø, infrastruktur og
materielle verdier.
Det er utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordre Follo, datert 21.12.2017.
ROS-analysen er behandlet i kommunestyrene våren/
sommeren 2018. Analysen er førende for all kom munal planlegging, også utarbeidelse av planer etter
plan- og bygningsloven.

Ventede klimaendringer vil trolig gi store og intense
nedbørsmengder, økt skred-, ras- og omfare og på
lengre sikt økt havnivå. Håndtering av nedbør og over vann er en stadig større utfordring. Særlig i bebygde
områder er det viktig å ta høyde for dette.
Konsekvensutredning for alle arealinnspill til kommu neplanen har blitt vurdert i forhold til risiko og sårbarhet (ROS).Det er foretatt en tverrfaglig vurdering.
Kunnskapsgrunnlaget er databaser og lokalkunnskap.
Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har en overord net karakter. Ved regulering er det derfor krav om ut arbeidelse av en mer detaljert ROS-analyse.

SLIK VIL VI HA DET
• Robuste og trygge lokalsamfunn.
• Minimale skader ved ekstremvær.

Nordre Follo kommune er en relativt robust kommune
med sin beliggenhet sentralt på Østlandet, med kort
avstand til mange transportårer og omkjøringsmulig heter. Det er relativt korte avstander internt i kommu nen. Det er store områder i Ski med marine avsetnin ger hvor kvikkleire kan forekomme. Nordre Follo har
ingen store vassdrag som er omsonekartlagt, men
det er kartlagt områder der det er risiko for om. Op pegård har eget vannverk og drikkevannskilde, mens
Ski får vann fra Oslo kommune.

• God kvalitet på drikkevannet.

DETTE FÅRVI TIL VED Å
• sikre nedbørsfeltet til drikkevannskildene.
• utbedre ledningsnettet.
• legge den overordnede ROS-analysenfor
kommunen til grunn for all arealplanlegging.
• kartlegge og forebygge uønskede hendelser.

Helhetlig ROS-analyse omhandler følgende tema:

• gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
for alle reguleringsplaner.

•
•
•
•

Skred/ras
Flom og overvann
Vannforsyning
Storulykkehendelser på infrastruktur som Folloba nen, E6 og E18
• Storulykkehendelse på industribedrifter
• Skogbrann
• Miljøsmitte

• utforme byer og tettsteder slik at de bidrar til
trygghet for alle grupper.
• sette av hensynssoner og bestemmelser i
kommuneplanen.
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By og tettstedsutvikling
Planlegging og utbygging må ha et bredt folkehelse perspektiv. Det må tilrettelegges for et variert tilbud
av boliger og tjenester. Felles uteoppholdsarealer og
byrom må være tilpasset ulike typer aktivitet og fun gere som møteplasser for ulike målgrupper. De fysiske
omgivelsene må bidra til å forebygge rus- og krimina litet, skader og ulykker. Planlegging skal ivareta både
fysiske forhold, sosiale miljøfaktorer og livsstil som
bidrar til god helse, samt redusere sosial ulikhet i helse.
Fortetting og utbygging skal skje gjennom tilpassing til
stedets særpreg.
I arealutviklingen må det tas spesielt hensyn til men neskene som skal bo og leve i urbaniserte områder.
Gangavstand mellom daglige funksjoner er et viktig
kriterium for å få attraktive steder med økt sosial
trygghet, økt handel og et mer variert næringsliv.
Prinsippet om universell utforming skal legges til
grunn ved utvikling av nye utbyggingsområder, tur -

veier og friluftsliv for å fremme god tilgjengelighet,
mer inkludering og økt samfunnsdeltakelse. Grønt områder i byrom og tettsteder er viktig for å oppnå
bedre folkehelse, godt lokalklima, god luftkvalitet,
naturlig vannbalanse og opprettholdelse av naturm angfoldet.
Ski skal utvikles som en regional by, være regionalt om råde for arbeidsplassintensive virksomheter, og et inn satsområde for by- og næringsutvikling. Kolbotn er i den
regionale planen de nert som prioritert lokal by/tettsted.
Ski og Kolbotn skal forsterkes som kommunens to
byer med et mangfold av funksjoner. De skal utvikles
konsentrert, med god kvalitet på o entlige møteplas ser og et godt kollektivtilbud. Ski skal videreutvikles
som regional by, og skal ta den største delen av be folkningsveksten i Nordre Follo. Kommunen vil bygge
opp om og forsterke lokalsentrene. Kommunen vil
bruke senterstrukturen bevisst ved lokalisering av
kommunale tjenester.
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SLIK VIL VI H A DET

DETTE FÅRVI TIL VED Å

• Fremme folkehelse og ivareta helsehensyn i
by- og tettstedsutviklingen

• fortette i de sentrale områdene nær jernbane og
kollektivknutepunkter og prioritere utvikling av
senterområdene.

• Utbygging skjer etter prinsippet innenifra og ut.

• tydeliggjøre hvor fortetting skal skje ved å de nere prioriterte utbyggingsområder.

• Innenfor gangavstand har innbyggerne til gang til viktige funksjoner i dagliglivet.

• lokalisere arbeidsplassintensive virksomheter i
sentrumsområder nær kollektivtransport.

• Et variert boligtilbud legger til rette for et
mangfold av mennesker i ulik alder, med ulik
kulturell bakgrunn og med ulike økonomiske
muligheter i våre byer og tettsteder.

• bygge på prinsippet om «rett virksomhet på rett
sted».
• unngå nedbygging av dyrket og dyrkbar jord.

• Det er enkelt å komme seg til nærrekreasjonsområder.

• gjøre det lett å la bilen stå, lett å tre e andre
mennesker, lett å handle lokalt, lett å oppleve
natur og lett å leve miljøvennlig.

• Det er enkelt å være fysisk aktiv.
• Alle sentrale målpunkt har en attraktiv møte plass.

• legge til rette for variasjon i boligtyper som kan
bidra til en balansert befolkningssammensetning.

• Utbyggingsmønsteret er areale ektivt og
bygger opp om e ektiv og miljøvennlig
transport.

• sikre at leke- og utearealer, boliger og publi kumsbygg blir tilgjengelig for alle, uansett funk sjonsnivå.

• Byer og tettsteder med høy bokvalitet, attraktive møteplasser og god tilgjengelighet
for alle.

• sikre tilstrekkelig areal for tilgjengelige grøntan legg, torg, uteoppholdsarealer og lekeplasser.

• Nordre Follo kommune bidrar til å utvikle
miljøvennlige byggeprosjekter.

• sikre tilstrekkelig areal for rekreasjonsområder og
idrettsanlegg i takt med befolkningsutviklingen.

• Nordre Follo kommune erverver eiendom mer som ligger strategisk til for å oppnå
ønsket sentrumsutvikling.

• sikre god ivaretakelse av støyhensyn i planleggin gen.
• kartlegge stilleområder som er egnet for rekreasjon.

• Alle har tilgang på gode og støyfrie uteplasser i tilknytning til boligen.
• Store nok arealer for å fremme trivsel og
aktivitet i barnehager og skoler.

Utviklingen av Ski, Kolbotn og lokalsentrene i Nordre
Follo skal som hovedprinsipp skje «innenfra og ut»,
dvs. at fortetting fortrinnsvis bør skje i de mest sentrale
områdene. Senterområdene skal ha en tydelig avgren sing til omkringliggende kultur- og naturlandskap. Det
skal sikres areal for rekreasjon og fysisk aktivitet. Mål
og føringer for utvikling av Kolbotn og Ski og for det
enkelte lokalsenter omtales nærmere.
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nens kanskje sterkeste virkemiddel for å legge til rette
for et godt byliv er å lokalisere sine tjenester sentralt.

Prioriterte utbyggingsområder
De prioriterte utbyggingsområdene fastsetter hvor det
er ønskelig at utbygging kommer i kommuneplanperi oden og at det i disse områdene er en høy arealutnyt telse.
Et viktig kriterium for utbyggingsområdene er gangav stand fra jernbane eller busstilbud. Dette sammen med
å tilrettelegge for viktige daglige funksjoner på veien
til og fra et kollektivpunkt vil bidra til at ere velger å la
bilen stå.
Det er naturlig å ta utgangspunkt i jernbanestasjoner i
bybåndet for avgrensing av prioriterte utbyggingsom råder i Nordre Follo. Dette er områder som i stor grad
allerede er regulert for høy arealutnyttelse.
Avgrensingen av prioriterte utbyggingsområder tar
utgangspunkt i arealstrategiene i kommuneplanens
samfunnsdel, med særlig vekt på disse strategiene:
• hovedtyngden av veksten skjer i Ski og på Kolbotn,
rundt kollektivpunkter langs jernbanen og i utvalgte
områder med høyfrekvente bussruter.
• Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealut nyttelse nær jernbanestasjoner på Ski og Kolbotn.
• virksomheter med mange arbeidsplasser innen de taljhandel og publikumsvirksomheter lokaliseres i
sentrum eller så nært at det er naturlig å bevege seg
til fots mellom funksjonene og sentrum.

Ski som regional by
Skibyen er omkranset av et vakkert kultur- og skogslandskap. Sammen med Skiraet og jernbanen er og
har dette vært viktige rammer for utviklingen av Ski vi
kjenner i dag. Ski er en av seks regionale byer i Akershus og potensialet for byutvikling er stort. Trolig er det
denne byen i Akershus som kommer til å oppleve de
største forandringene de neste 10-15 årene. Med reali sering av omfattende arealplaner for Ski i inneværende
planperiode har kommunen lagt til rette for fortetting
og byutvikling. Follobanen åpner i 2021 og viktig infra struktur for å sikre en e ektiv drift av denne må sikres.
Nordre Follo kommune skal i kommende kommune planperiode forvalte vedtatte planer slik at målet om
en forsterket bymessig utvikling av Ski fortsetter. Skis
attraktivitet vil være avhengig av gode fysiske bykva liteter, arbeidsplasser, infrastruktur, kulturliv, åpenhet,
trygghet og mangfold. Bymiljøet skapes av livet som
leves i og mellom bygningene. Det er konsentrasjonen
av mange ulike funksjoner som gir byene og tettstede ne vekstkraft og gjør dem attraktive. Kultur beskrives
som «hjertet i byplanleggingen». Med nytt Rådhuste ater, bibliotek og kulturskole i kombinasjon med ny vi deregående skole i sentrum ligger forholdene til rette
for gode møteplasser på tvers av alder, kultur, religion
og etnisitet. Kommunes lokalisering av barnehager og
skoler i sentrum sikrer at barn og unge får et forhold til
Skibyen og bruker byrommet og bytilbudet. Kommu -

De prioriterte utbyggingsområdene i Ski ligger innen for gangavstand til Ski stasjon. Kommunens mål om
utvikling innenfra og ut kan bli utfordret av utviklingen
som foregår i Ås kommune, i randsonen til Ski. For å
bygge opp under 0-vekstmålet må det etableres gode
og sømløse gang – og sykkelveier fra utviklingsområ dene i Ås til Ski sentrum.
Grønnstrukturen i og tett på Ski sentrum skal ivareta
ulike befolkningsgruppers behov for rekreasjon og
naturopplevelser nært opp til hjem og arbeid. Verdien
av arealene vil øke i takt med økt befolkningstetthet.
Et økt press på dagens arealer vil kreve økt kvalitet og
tilrettelegging av møteplasser og turveinett.
Skis særpreg bør tydeliggjøres. Et tydelig særpreg vil
bidra til å sette Ski på regionkartet. Forsterkning av
kulturmiljøet er viktig for Skis identitet. Kulturtrekk og
kulturminner skal være premisser for bydesign og byg geskikk.

Kolbotn som tettsted
Utviklingen på Kolbotn er tett koplet til jernbanen
både historisk og i dag. Kolbotns særpreg er knyttet
til stedets beliggenhet ved Kolbotnvannet, omgitt av
tydelige grønne åsrygger. Kolbotn har et potensiale for
utvikling mot en attraktiv og urban stasjonsby ved van net. 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 in tensjonene i områdereguleringene på en god måte og
sikre gjennomføring som kan styrke Kolbotn som et
attraktivt tettsted bygd omkring stasjonen og Kolbot nvannet. 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.
Kolbotn skal ha et mangfold av funksjoner og tilbud,
men i mindre omfang og bredde enn den regionale
byen og kommunens administrasjonssenter, Ski. Med
handels- og servicetilbud, kulturhuset Kolben og
svømmehall plassert i sentrum, kan Kolbotn tilby vikti ge funksjoner for et stort antall innbyggere.
Vi skal ta 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 tilrette legging av møteplasser og turveinett. Det skal etable res et sammenhengende uterom i Kolbotn sentrum
som knytter sammen parken ved rådhuset, parken i
og mellom Vesle- og Storebukta og Kantoråsen. Torg,
nærmiljøområder og møteplasser skal innby til aktivi tet og opphold for ulike aldersgrupper.
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• vannkvalitet i Kolbotnvannet og Gjersjøen
• områdereguleringen skal ha særlig fokus på natur,
friluftsliv og landskap
• gode gang- og sykkelveiforbindelser
• høye ambisjoner til arkitektur og miljøpro l

Øvrige områder
Solbråtan
Solbråtan har i dag mellom 500 – 600 boliger, i det
vesentligste som villaer/småhus. Ca. 30 spredte boli ger står på kommunens liste for kulturminnevern.

Greverud

I Tømteveien er tidligere industribedrifter transformert
til betydelig bilrelatert virksomhet. Utviklingen skal
bygge på følgende føringer:

Greverud senter skal utvikles i tråd med føringer gitt i
detaljreguleringsplan for Greverud senter. Utviklingen
skal bygge på følgende føringer:

• området skal utvikles gjennom videre fortetting og
deling basert på Småhusplanen
• gang- og sykkelveier skal utvikles, spesielt mot kol lektivknutepunktene
Adkomsten til Kolbotnvannet og friområder som
Nordenga/Storøya og ved Skogsland sikres.

• sentralt beliggende grønt torg
• grønne uteområder med trær
• konsentrert bebyggelse som skjermer torget mot
øst og syd
• parkering i hovedsak under bakken
• god overgang mot Greverud sykehjem
• overgangsbru over Skiveien til Greverud stasjon

Myrvoll

Oppegård lokalsenter

Myrvoll skal utvikles i tråd med føringer gitt områdere guleringsplan for Myrvoll - Ekornrud. Utviklingen skal
bygge på følgende føringer:

En framtidig områderegulering av Oppegård lokalsen ter skal bygge på følgende føringer:
•
•
•
•
•
•
•

bygge videre på områdets historiske særpreg
ivareta bevaringsverdige bygninger/bygningsmiljø
reorganisering av parkeringsarealet
grønn og attraktivt møteplass/torg
gode overganger mot småhusbebyggelsen
næringsarealet skal opprettholdes på dagens nivå
ny bru over jernbanen er som er tra kksikker for
gående og syklende har tilstrekkelig kapasitet
• gode forbindelser for gående og syklende
• trygge skoleveier til Greverud skole
• høy arealutnyttelse

• hovedtyngden av parkering legges under bakken
• sentralt beliggende møteplass/torg
• handel, næring og servicetjenester legges i bebygel sen rundt torget for å skape byliv
• gode forbindelser for gående og syklende
• dammen med am bier inngår som en del av grønta realet
• god tilgjengelighet til Myrvoll stasjon
• gode forbindelse til turstier i skogen
Ødegården skog (BT2)
Feltene er avsatt til kombinasjonsformål boliger og
o entlig/privat tjenesteyting. Utviklingen skal bygge
på følgende føringer:

So emyr
En framtidig områderegulering av So emyr lokalsenter
skal bygge på følgende føringer:

• områdereguleringen skal ha særlig fokus på natur
og friluftsliv med tanke på at område har viktige
naturtyper og at tursti/skiløype krysser gjennom
området ned mot Østre Greverud.
• dagens utfartsparkering ved Kongeveien skal vide reføres.
• planarbeidet skal avklare behov for å sette av arealer
til idrettsformål.
• dersom kommunen nner alternativ lokalisering for
snødeponi, skal det ved områderegulering vurde res om arealet som er avsatt til dette formålet kan
legges til som en utvidelse av BT2, formål bolig og
tjenesteyting.

•
•
•
•
•

revitalisering av senteret
sentralt beliggende grønn møteplass/torg
gode overganger mot småhusbebyggelsen
ny adkomst inn fra Sønsterudveien
reorganisering av parkeringsarealet hvor hoved tyngden legges under bakken
• god tilgjengelighet og forbindelser for gående og
syklende

Nedre Ekornrud (B8)
De t er startet opp et planarbeid med en områderegu leringsplan med konsekvensutredning.

Sønsterudveien 30
er nabotomten til Landerudsenteret og skal ha felles
planlegging med sentrumsområdet på So emyr. Ved
omregulering skal bensinstasjonen erstattes med for tettet boligbygging. Den grønne skråningen mot småhusbebyggelsen i syd skal bevares i størst mulig grad.
Før området kan bygges ut skal ny adkomst i Sønsterudveien/Valhallaveien være på plass.

• sikre en mest mulig ubrutt horisontlinje rundt Gjer sjøen
• turveier gjennom området skal ivaretas
• areal for barnehage skal vurderes

So emyr idrettspark (BTI1)
Arealet omfatter ca. 275 daa, og det er vedtatt en om råderegulering hvor det skal bygges nye idrettshaller,
ny barne- og ungdomsskole og boliger. Området set| 17 |

tes av med arealformål bolig, o entlig tjenesteyting og
idrett.
• gode uteområder tilrettelagt for organisert og uor ganisert lek
• turveier/stier/lysløype gjennom området skal ivare tas
• ivareta grønnstruktur
• gode gang- og sykkelveiforbindelser
• gode tra kkløsninger for skole og idrett
• vurdere bekkeåpning og ha fokus på håndtering av
overvann
• miljøvennlige fellesløsninger for energiforsyning
Fløysbonn (B7)
Arealet er på ca. 134 daa og er lagt inn i kommunepla nen som fremtidig boligformål. Arealbruken skal tas
stilling til i en områderegulering hvor man ser på en
transformasjon av hele næringsområdet øst for Sam
Eides vei. Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
• variert boligtypologi – også boliger tilpasset barne familier
• lavere utnyttelse enn innenfor de prioriterte utbyg gingsområdene
• gode utearealer – sees i sammenheng med uteare alet nord for Fløisbonnveien
• bygge opp om en tra kksikker krysning i Kongevei en
• vurdere areal til barnehage
• o entlig tilgjengelig nærmiljøanlegg som supplerer
tilbudet i So emyr idrettspark
• gode, godt plasserte bussholdeplasser
• turveier og brede veidrag ut til marka
• vurdere hvilke muligheter Fløysbonn gård har i for hold til parsellhager, besøksgård etc.
• legge til rette for miljøvennlig transport- bysykler
• utfartsparkering til lysløyper/turveisystemet
• vurdere å stenge avkjøring fra Fløisbonnveien og
legge til rette for hovedatkomst fra Taraldrudveien.
• støy fra beredskapssenteret vurderes tidlig i plan leggingen
• gode gang-og sykkelveiforbindelser til Kolbotn
• krav om felles planlegging med tilgrensende næ ringsareal
• ny rundkjøring i Taraldrudveien skal være på plass
før området kan utvikles
• krav om felles planlegging med det øvrige nærings området øst for Sam Eides vei
• sykkelvei med fortau langs Sønsterudveien ned til
Skiveien skal være sikret gjennomført før utbygging

Tårnåsen
Tårnåsen lokalsenter skal utvikles i tråd med føringer
gitt i planinitiativ og pågående detaljreguleringsplan prosess. Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
• sentralt beliggende grønt torg
• grønne uteområder med trær
• gjenåpning av våtområde med am bier langs

gangsveien fra Tårnåsen skole til Ødegården.
• den erde armen i rundkjøringen skal bygges ut
som hovedatkomst
• bedre forhold for gående og syklende
• parkering under bakken
• leiligheter med en relativt høy utnyttelse
• næringsarealet skal opprettholdes på dagens nivå
• tydelig akse ut mot Kongeveien, Grønliåsen og Øst marka
• gode overganger mot Høyås sykehjem, Tårnåsen
aktivitetssenter og Grønlia borettslag

Trollåsen
Det foreligger ingen planer om endringer for Trollåsen
lokalsenter i denne kommuneplanrulleringen. Utviklin gen skal bygge på følgende føringer:
• grønn møteplass eller torg
• reorganisering av parkeringsarealet
• god tilgjengelighet og forbindelser for gående og
syklende
• åsryggen og den grønne horisonten mot småhus bebyggelsen i sør skal bevares
• gode overganger mot småhusbebyggelsen
• ny gang- og sykkelvei langs Trollåsveien mot syd
• Næringsarealet opprettholdes på dagens nivå

Rosenholm
Rosenholm campus og Li gård (BTN1), LNF- og grøn tområder
Utviklingen av området skal skje gjennom en område reguleringsplan for Rosenholm Campus, Li gård, LNFog grøntområder. Utviklingen skal bygge på følgende
føringer:
• det skal tas hensyn til sumpskogen på Rosenholm
• bevaring av 100-metersskoger, ridestier og turveier,
hvorav turvei mellom Kolbotn og Gamle Mossevei
• idrettsområder/aktivitetsområder må settes av på
egnet sted for Kolbotn/Vassbonnområde som avlasting for So emyr, etter nærmere de nert behov
• grønn sammenhengende åsrygg mot Oslo
kommune
• sammenhengende grøntdrag ned til Hvervenbukta
• gode bussholdeplasser
• areale ektiv parkeringsløsning
• grønn bu er mot Mastemyrveien
• eksisterende bebyggelse på Rosenholm campus og
Li gård skal innarbeides i felles plan
• høye ambisjoner for arkitektonisk/landskapsarkitek tonisk kvalitet og miljøpro l
Søndre del av Mastemyr næringsområde,
Volvomaskintomta (B10)
Utviklingen skal bygge på følgende føringer:
• variert boligtypologi – også boliger tilpasset barne familier
• lavere utnyttelse enn innenfor de prioriterte utbyg gingsområdene
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• utnyttelse som harmonerer med tilgrensende bolig områder
• grønn bu er mot Mastemyrveien og Trollåsveien
• idrettsområder/aktivitetsområder må settes av på
egnet sted for Kolbotn/Vassbonnområde som avlasting for So emyr, etter nærmere de nert behov
• det skal vurderes bekkeåpning på søndre del av
Mastemyr næringsområde (Volvotomta)
• bedre gang- og sykkelveiforbindelse til Trollåsen
senter
• vurdere behovet for ny gangbru langs Trollåsveien
• trygg skolevei til Vassbonn skole må løses
• bebyggelsen lokaliseres slik at man oppnår gode
sol- og lysforhold hele året

Bålerud skal utvikles i tråd med føringer gitt i kommu neplanen og områdereguleringen av Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Området har i dag ca.
100 boliger, i all hovedsak eneboliger og ca. 20 fritids boliger.Utviklingen skal bygge på følgende føringer:

Mellomåsen (B2)
Arealet er på ca. 1,4 daa og er lagt inn i kommunepla nen som fremtidig boligformål og grønnstruktur. Arealet skal utvikles i tråd med småhusplanen gjennom en
detaljreguleringsplan.

Strandsonen
Arealet i hensynssone H810_6 reguleres med sikte på
en bærekraftig utvikling som ivaretar strandsonen med
naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdi er, samtidig som eksisterende boliger i hensynssonen
gis tilsvarende intensjonene for strandsonen i område regulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenom rådet (vedtatt 30.06.2015).

Klaus Egges vei (B3)
Arealet er på ca. 1 daa, og er lagt inn i kommuneplanen
som fremtidig boligformål. Området skal utvikles i tråd
med småhusplanen gjennom en detaljreguleringsplan.
Hellerasten (B4)
Arealet er på ca. 14 daa, og er lagt inn i kommunepla nen som fremtidig boligformål. Reguleringsplanarbei det skal ivareta turstien i nord. Skolegården på Helle rasten benyttes i dag som leke- og rekreasjonsområde
for barn og ungdom i nærområdet. Det må foretas en
vurdering av aktivitetsområdet, og det må settes av et
erstatningsareal som sikres i reguleringsplanen.
Lokes vei (B5)
Arealet er på ca. 2,8 daa, og er lagt inn i kommunepla nen som fremtidig boligformål. Arealet skal utvikles
i tråd med småhusplanen gjennom en detaljregule ringsplan. Reguleringsplanarbeidet skal ivareta grønt draget nord for eiendommen og turstien som krysser
gjennom området mot øst.
Holbergs vei (B6)
Arealet er på ca. 2 daa, og er lagt inn i kommune planen 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 bek keåpning langs Sønsterudveien og det skal settes av
tilstrekkelig areal til utvidelse av gang- og sykkelveien
langs Sønsterudveien.
Horgenjordet (BT3)
Det er bratte skråninger ned mot Tussebekken, slik
at grunnforhold og risiko for om/løsmasseskred må
avklares før det startes opp en detaljregulering. Detal jregulering må ha fokus på om og over ateavrenning
i anleggsfase og etter utbygging.
Bålerud

• vedlikeholdsvekst i tråd med Regional plan for areal
og transport i Oslo og Akershus
• det landlige preget skal beholdes
• almenhetens tilgang til strandsonen skal sikres og
forbedres
• adkomsten til Svartskog skal sikres og kollektivtil budet forbedres bl.a. gjennom ny avkjøring fra E-18
mot Roald Amundsens vei.

Reguleringen må omfatte blant annet bestemmelser
for frittliggende småhusbebyggelse og forbudsgrense
langs sjø og vassdrag, grønnstruktur, friluftsformål og
turveier og hensynssoner for kulturmiljø.

Områder for o entlig tjenesteyting
Barnehager
Behov i kommuneplanperioden
Det er behov for nye barnehageavdelinger i planperio den og behovene vil være størst innenfor de prioriterte
utbyggingsområdene. Arealer for barnehagetomter
settes av i reguleringsplansammenheng. Avklaringer
knyttet til antall avdelinger, utbyggingsrekkefølge og
prioritering av barnehager skjer i økonomi og hand lingsplan.
Føringer for barnehageanleggene
Nærbarnehageprinsippet legges til grunn for lokalise ring av barnehager. Det innebærer at nye barnehager
plasseres som en naturlig del av nærmiljøet i nye bo ligområder og at barn i nærmiljøet får plass der. Samlokalisering og sambruk med andre bygg og tjenester
kan gi gevinster som bør belyses når nye barnehager
etableres. Nærbarnehageprinsippet krever at både
bygg og uteområder planlegges for eksibel bruk et tersom behovene endrer seg. Barnehager kan ligge
sammen med skoler, i boligkompleks/boligblokk, eldresenter, omsorgsbygg/helsesenter, kontorbygg mv.
Med økt tetthet og mindre boliger bør barnehagene,
både bygg og uteområder, benyttes som møteplasser
utenfor barnehagens åpningstider.
I utgangspunktet skal det ved nybygg og utvidelser av
barnehager søkes etablert seks avdelings barnehager.
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Størrelse på uteområder må sees i sammenheng med
lokalisering av barnehagen. For små utearealer må
kvaliteten på området være høy og o entlig tilgjenge lige arealer i barnehagens umiddelbare nærmiljø må
sikres.

Næringsområder
Rosenholm

Skoler
Behov i kommuneplanperioden
Skolekapasiteten innenfor Oppegård kommune er
vurdert å være tilstrekkelig i denne planperioden, med
planlagte prosjekter på Kolbotn og So emyr.
Føringer for skoleanleggene
Skoleanleggenes utforming, både bygg og uteområ der, gir viktige rammer for opplæringen. Kvalitet på
skolenes uteområder gir positiv e ekt på elevenes
trivsel, og skolens uteområder blir en attraktiv møte plass også på fritiden. Skoleanleggene skal være en del
av kommunens infrastruktur for kultur og idrett, bidra
til å styrke lokalmiljøet og utformes på en slik måte at
det enkelt kan benyttes til virksomhet utover skolens
kjernevirksomhet.
Ved utvidelse av eksisterende skoler eller etablering
av nye skoler, skal det sikres at skolen har store nok
uteområder med god nok kvalitet til å fremme variert
fysisk aktivitet, sosialt samvær og ivareta skolens funk sjon som nærmiljøanlegg.
For eksisterende skoler med små arealer må tilleggs arealer sikres i skolens nærområde i en radius opp til
200 m fra skolebygningen. O entlig tilgjengelige arealer i skolens nærmiljø må sikres.

Pleie- og omsorgsboliger
Behov i kommuneplanperioden
De aller este eldre vil bo hjemme så lenge som mulig,
og eldreomsorg er derfor i stor grad hjemmetjenester.
Ny teknologi og gode hjemmetjenester gjør at ere
kan bo hjemme lengre slik de ønsker. Gode boliger
for eldre reduserer behovet for bygging i kommunal
regi. Det vil likevel være nødvendig med ere pleie- og
omsorgsplasser i Nordre Follo. Framtidige behov vil bli
vurdert samlet for den nye kommunen. Lokalisering av
omsorgsboliger må vurderes i forbindelse med områ de- og detaljreguleringsplaner.
Føringer for omsorgsbygg
Lokaliseringsprinsippene for denne type boliger og
serviceplasser er:
• sentralt plassert med kort avstand til handel, service,
tjenester, kultur, møteplasser etc.
• mangfold av lokalisering som ivaretar ulike behov
• mulighet for å bli boende i nærområdet
• nær kollektivtransport
• sambruk med andre funksjoner
• inngår som kvalitetselement i bybildet og
nærmiljøet

Næringsområdet omfatter arealene rundt Rosenholm
Campus, Li gård og Rosenholm stasjon. Området bør
pro leres mot innovasjon, nyskaping og kreativitet.
Det legges til rette for at variert virksomhet innen
kontorsektoren og med relatert aktivitet som under visning, skal videreutvikles. Nybygg skal skånsomt
integreres i landskapet og være av høy arkitektonisk/
landskapsarkitektonisk kvalitet. Parkering skal i hoved sak etableres under eller i bebyggelsen. Atkomstene
skal være fra Rosenholmveien og forbindelsen mot
Rosenholm stasjon skal styrkes.

Mastemyr
Området består av store kontor og næringsbygg i
grønne omgivelser som ligger inntil E18 og Mastemyr veien fv. 152. Tomtene har potensial for en høyere arealutnyttelse. Det mangler gang- og sykkelveier, samt at
veier og veikryss tilfredsstiller ikke dagens krav.
Området bør videreutvikles som næringspark med en
blanding av næring, tjenesteyting og kunnskapsbedrif ter. Innenfor dette området er det ikke ønskelig med
arealkrevende virksomhet som logistikk, produksjon
og handel.
Videre næringsfortetting skal bygge opp under områ dets landskapsmessige og estetiske kvaliteter. Parkering skal i hovedsak etableres under eller i bebyggelse
for å gi rom for grønne, bilfrie utemiljøer og møteplas ser. Kollektivtransporttilbudet bør styrkes.

Fløysbonn
Området sør for Taraldrudveien ligger mellom E6 og
So emyr og inneholder kontorer, produksjonsbedrifter
og noe detaljhandel. Detaljhandel skal begrenses til
det som allerede er etablert i kvartalet mellom Taraldrudveien og So emyrveien. Handelstilbudet skal ikke
bryte med senterstrukturen.
Utvidelse av plasskrevende varehandel kan bare skje
under forutsetningen av at tra kksikkerhet, veikapa sitet og fremkommelighet ivaretas, samt at den bidrar
til å heve områdets estetiske kvaliteter. Plasskrevende
varehandel skal allikevel begrenses til det som er nød vendig for å dekke det lokale behovet i kommunen.
Tra kkavviklingen i området skal rettes mot Taraldrud veien, og bort fra Kongeveien for å unngå miljøbelast ning i nærliggende boligområder. Det skal etableres ny
rundkjøring mellom Taraldrudveien og Sam Eydes vei/
So emyrveien før videre utbygging.

Ekornrud og Tømteveien
Næringsområdene ligger inntil fylkesvei 152 Skiveien
og Tømteveien. Næringsarealene vest for Skiveien er
ferdig regulert og bebygd. Områdenes beliggenhet
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tilsier at det ikke etableres virksomhet som medfører
ytterligere tra kk- og miljøbelastning på Skiveien fv.
152, Tverrveien, Tømteveien og tilliggende boligområ der. Det tilrettelegges for håndverksbedrifter og småindustri, men ingen detaljhandel.
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Plankart og bestemmelser
Kommuneplanensarealdel skal legge til rette for gjennomføringav kommunensarealstrategi.Den
setter rammer og betingelserfor nye reguleringsplanerog for byggesaksbehandlingen.
Kommunen
vil sørgefor at det som byggeshar rett plassering,og holder god og varig kvalitet.
Kommuneplanensarealdelbestårav plankart, bestemmelserog retningslinjerfor enkelte
hensynssoner
.
Plankartog bestemmelserer juridisk bindende.
Det er gitt bestemmelsergenereltog til arealformålog hensynssoner.
Kommunensparkeringsvedtekter er innarbeideti bestemmelsene.
Kommuneplanensarealdel består av følgendemateriale:
Bestemmelserretningslinjer
Forholdet til andre arealbruksplaner
Generellebestemmelser
Bestemmelsertil arealformål
Bestemmelsertil hensynssoner
Bestemmelsertil bestemmelseområder
Kart
Arealplankartmed hensynssonerfor:

§1
§§ 2-18
§ 19
§§ 20-26
§ 27
Båndleggingetter lov om naturvern
Båndleggingetter markaloven

jf. § 25.1
jf. § 25.3

Bestemmelsesområde
for prioriterte
utbyggingsområder

jf. § 27

Temakart2

Sikringssoner- nedlagsfeltdrikkevann,byggeforbud
rundt tunnelåpning, andre sikringssoner–
pumpestasjonved Gjersjøen

jf. § 20

Temakart 3

Støysoner- baner

Jf.§§ 21.1 og 21.2

Temakart4

Støysoner- veg

Jf.§§ 21.1 og 21.2

Temakart5

Andre støysoner- skytestøy

Jf.§ 21.3

Temakart6

Støysoner- helikopter

Jf.§§ 21.1 og 21.2

Temakart7

Faresone
r – flomfare

Jf.§ 22.1

Temakart8

Faresoner– høyspenningsanlegg

Jf.§ 22.2

Temakart9

Rekkefølgekrav
til infrastruktur

Jf.§ 23

Temakart10

Sonermed særligangitte hensyn–hensynfriluftsliv

Jf.§ 24.1

Temakart 11

Sonermed særligangitte hensyn– bevaring
naturmiljø

jf. § 24.2

Temakart 12

Sonermed særligangitte hensyn–bevaring
kulturmiljø

jf. § 24.3

Temakart 13

Båndleggingetter lov om kulturminner

jf. § 25.2

Temakart14

Gjennomføringssoner
– krav om felles planlegging

jf. § 26.1

Temakart15

Gjennomføringssoner
–omforming

jf. § 26.2

Temakart16

Faresoner– mulighet for kvikkleire

jf. § 22.3

Temakart17

Faresoner– storulykkesbedrifter

jf. § 22.4

Bestemmelsesområder
:
Temakart 1
Hensynssoner
:
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Forholdet til andre arealbruksplaner
(plan- og bygningsloven§ 1-5)

§1

Forholdet til reguleringsplaner
a) Alle reguleringsplanervedtatt etter 1.1.2015gjelder foran kommuneplanensarealdel.
b) Reguleringsplaner
vedtatt før 1.1.2015gjelder så langt de ikke er i strid med
kommuneplanensarealdel.
Områderregulert til grønnstruktur(med alle underformål),landbruks-, natur- og
friluftsområder(LNF)og områderregulert til naturvern gjelder foran kommuneplanens
arealdel.
c) Rekkefølgekravene
i kommuneplanengjelder.
d) Kommuneplanensbestemmelserom overvannog flomveier gjelder foran tidligere vedtatte
reguleringsplaner.
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Generellebestemmelser
(plan- og bygningsloven§ 11-9)

§2

Krav om reguleringsplan

§ 2.1 Plankrav
a) I områderavsatttil bebyggelseog anlegg,kan tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 ikke finne sted før
reguleringsplanfor området er vedtatt.
b) Innenfor områdersom er regulert for frittliggende småhusbebyggelse
kan det ikke vedtas
reguleringsforslagsom medførerendringav boligform, tetthet eller høyderfør slik
omdisponeringer fastlagti kommuneplan.
§ 2.2

Sonefor felles planlegging
For områderavsatttil gjennomføringssone
for felles planleggingskaldet utarbeidesen
reguleringsplanfor minst hele det angitte området før ny utbyggingkan finne sted (jf. pbl. §
11-8 e).

§ 2.3

Områderegulering
Følgendeområderskalområdereguleresfør det kan fremmesforslagtil detaljregulering:
Rosenholm(jf. Temakart14 og 15, H810_1 og H820_1)
Fløysbonn(jf. Temakart14 og 15, H810_3og H820_3)
Ødegårdenskogjf . Temakart14 og 15, H810_4og H820_4)
Oppegårdsyd (jf. Temakart14 og 15, H810_5og H820_5)
Strandsonen(jf. Temakart14, H810_6)

§3

Forutsetningerfor bruk av utbyggingsavtaler
a) Utbyggingsavtalekan forhandlesog inngåsnår partene ser felles nytte av en slik avtale for å
oppnå forutsigbarog hensiktsmessigutbyggingav et område,som har grunnlagi
kommunensplanmyndighetog gjelder gjennomføringav kommunalarealplan.
b) Det kan forhandlesog inngåsutbyggingsavtalerinnenfor hele kommunen.

c) Utbyggingsavtalenkan omhandletiltak og forhold som er nødvendige for gjennomføringav
rekkefølgebestemmelser
og planvedtak. Dette kan omfatte tiltak og forhold bådeinnenfor og
utenfor planområdetsbegrensning.
d) Utbyggingsa
vtalen kan blant annet handleom
tekniskinfrastruktur som vann,avløp,renovasjon,energiløsninger,veg,parkering,gangog sykkelveger,trafikksikkerhetstiltakm.m.
blågrønninfrastruktur, friområder, fellesarealer,utearealermed tilhørendemøbleringog
utstyr, parker og plasser,turvegerog stier, anleggfor lek, idrett og friluftsliv
kulturanlegg,kulturminner og kulturmiljøer
krav om tiltakets utforming, herunder estetikk,livsløpsstandardog universellutforming
kvaliteter og detaljutformingi byggog anlegg
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antall enheter, størsteog minste boligstørrelse
overdragelse,kjøp- og makeskifteav grunn
fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris
kommunaltilvisningsrettfor boliger
forskuttering av kommunaletiltak
utbyggingstakt
økonomiskebidrag

§4

Krav til tekniske løsninger
Kravenetil utførelsefølger vedtatte tekniskebestemmelser, herundernormer og veiledere
for VA, vei, overvann,renovasjonetc.

§ 4.1 Separateavløpsanlegg
a) For eiendommermed bebyggelsei områderder det ikke finnes kommunal
avløpsinfrastrukturskaldet installereshelse- og miljømessigforsvarligeavløpsløsninger.
b) Vurderingav renseløsningskalgjøresav et nøytralt fagkyndigforetak. Den renseløsningsom
er best egnet ut fra naturgitte forutsetningerog miljø, skal leggestil grunn.
c) Det skal søkesom utslippstillatelsei henholdtil forurensningsforskriftenkapittel 12.
d) Eiendommenskaltilknyttes kommunaltømmeordning.
§ 4.2 Overvann
a) Overvannskalbenyttessom en ressursfor rekreasjonog biologiskmangfold.Vannfra tak og
overflater skalhåndtereslokalt for å sikrevannbalansenog unngåoverbelastningpå
kommunensledninger.Bådeovervannog drensvannmå behandlespå en slik måte at det
ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommerulemper.
b) Dimensjonerendenedbørskalhåndterespå egentomt i tråd med gjeldendeblågrønnfaktor.
Dimensjonerendenedbørdefineressom 20-årsnedbør,med klimafaktor 1,5.
c) I reguleringsplaner skal terreng- og overflateutforming,grønnstruktur,vegetasjonog
overvannshåndteringsamordnes.Overvannskalfortrinnsvissikresavrenninggjennom
infiltrasjon i grunnenog åpnevannveier.
d) I reguleringsplanarbeidskaldet kartleggesog sikresarealerfor håndteringav overvann.Det
skalsetteskrav slik at løsningenegir bruksmessigeog visuellekvaliteter i uteanleggene.
e) Kartleggingenskalinkludereen redegjørelseav grunnforholdog infiltrasjonskapasitet.For
alle reguleringsplanerskaldet utarbeidesen rammeplanfor vann og avløpi henholdtil
gjeldendekommunalebestemmelserfor vann,vei og avløp.
f)

I forbindelsemed rammesøknadskaldet foreliggeen overvannsplan.Denneskalgi
prinsippløsningerfor området, sammenhengmed overordnethovedsystemog dimensjonere
og viseovervannshåndtering(inkludert åpneflomveier)og grønnstruktur.Planenskalvise de
nødvendigekrav, løsningerog arealerfor å kunneoppfylle kravet om lokal håndteringav
overvann.Overvannsplanskalsamordnesmed utomhusplan.
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§ 4.3 Flomveier
a) Det skal avsettesareal for nye flomveier ved planleggingog søknadom tiltak som berører
eksisterendeflomveier.Ved etableringav flomveier skalomkringliggendearealer,som
bygningerog anneninfrastruktur sikresmot flomskader.
b) Bygninger og anleggskalutformes slik at naturlige flomveier bevaresog sannsynlighetenfor
overvannsflomreduseres.Veier skalutformes slik at de kan benyttessom flomveier,og som
prinsippskal 200-årsnedbør(med klimafaktor 1,5) ikke medføreen vannstandpå mer enn 10
cm.
c) Eksisterendebekkerskalbevaresså nært opptil sin naturligeform som mulig. Det skalvises
særlighensynder fiskebestandenhar et anadromt vandringsmønster.
d) Det tillates ikke å lukke bekker.Lukkedebekkerkan krevesgjenåpnetved planleggingog
utbygging.Bekkeløpetog det omliggendearealet skalavpassesen klimatilpasset
flomvannføringi henholdtil Norgesvassdrags
- og energidirektorats(NVE)retningslinjerfor
flom- og skredfarei arealplaner (nr.2/2011,sisterevisjon).
e) Temakart for flomsoner,erosjon,flomveier,forsenkningerog stormflo skalleggestil grunn i
plan- og byggesaker.
§ 4.4

Blågrønnfaktor
For håndteringav overvannskalblågrønnfaktor (BGF)anvendessom metode. Som
utgangspunktfor planarbeidsettesBGFtil 0,8. Endeligfaktor vil bli bestemt ved utarbeidelse
av reguleringsplanen.

§ 4.5

Blågrønnstruktur
Kommunen skaletablere sammenhengendeblågrønnestrukturer i og gjennomurbane
områder,som hengersammenmed naturligeområder.Utbyggingog tiltak skalut formes i
tråd med dette, og ved behov,videreutvikleblågrønneløsninger.

§ 4.6

Tilknytting til fjernvarme/Vannbårenvarme
Ved planleggingav ny bebyggelseinnenfor konsesjonsområderfor fjernvarmeeller innenfor
områderavsatt til bebyggelseog anlegg,skaldet avsettesareal til rørtraseer,varmesentraler
og lignendeinstallasjonersom er nødvendige for forsyningmed vannbårenvarme.Innenfor
konsesjonsområderfor fjernvarmeskaldet tilretteleggesfor at ny bebyggelsetilknyttes
fjernvarmeanlegget(pbl. § 27-5).

§ 4.7

Solcellerog solfangere
Solfangereog solcellertil produksjonav energiog varme tillates på alle byggmed unntak der
plasseringkommer i konflikt med kulturminneinteresser.Anleggskalværegodt integrert i
fasaden/taket.

§5

Rekkefølgebestemmelser
a) Områderavsatttil bebyggelseog anleggkan ikke utbyggesfør nødvendigetekniskeanlegg,
blågrønninfrastruktur og samfunnstjenesterer etablert eller sikret på en måte som
kommunenfinner tilfredsstillende.Med dette forståsblant annet energiforsyning,vann og
avløp,anleggfor kollektivtransport, veinett for gåendeog syklende, torg/møteplasser,
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idretts- og nærmiljøanlegg,helse- og sosialtjeneste,barnehager,skolerog annen
tjenesteyting.
b) I områderavsatttil hensynssonemed rekkefølgekravtil infrastruktur (jf. § 23) skalutbygging
ikke finne sted før den nærmereangitte infrastrukturener etablert.

§6

Byggegrenser

§ 6.1

Offentlige veier (jf. veiloven § 29)
Ny bebyggelseog anleggskalikke oppføresinnenfor nedenforangitte byggegrenserlangs
offentlige veier, med mindre annet er bestemt for sikringssonerfor transport (pbl § 29-4)
eller fastsatti reguleringsplan.Avstandenskalregnesfra midtlinjen i kjørebane,fortau,
gangveieller sykkelvei,avhengigav hva som er nærmest.
Byggegrense
mot kommunalvei er ikke til hinder for byggingav parkeringsplasser
som
overholderkrav til frisikt.
Byggegrenserlangsoffentlige veier
Veitype
E18
E6
Fylkesvei152, 154, 155, 156 og 32.01
Øvrigefylkesveier
Kommunaleveier
Fortau,gangveier,sykkelveier

§ 6.2

Byggegrense
(meter)
100
100
50
20
15
15

Vassdrag
Tiltak i pbl § 20-1 er ikke tillatt innenfor byggegrensene
for vassdrag.Dette gjelder ikke tiltak
som er fastsatt i reguleringsplanog følgendetiltak, forutsatt at tiltaket ikke er i strid med
andre bestemmelseri lov, forskrift eller plan:
vesentligreparasjonav bygninger,konstruksjonerog anlegg
fasadeendring
riving av bygninger,konstruksjonereller anlegg
tiltak for restaureringav historiskemiljø i og ved vassdragene
bekkeåpning
Ved alle tiltak som berørerlukkedebekkereller våtmarksområderskalmulighetenefor
fremtidig gjenåpningvurderes.
Der ikke annet framgårav vedtatt reguleringsplanfastsettesfølgende byggegrenserlangs
vassdrag:

a) 100 m fra følgendeinnsjøer/tjern/vassdrag:
Gjersjøen
Gjersjøelva
Nærevann
Midsjøvann
Rullestadtjern
Karlsrudtjern
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Tussetjern
Vientjern
Hobølvassdraget/Morsa
m/følgendedelstrekninger:
o Bindingsvann– Langeninkludert tilførselsbekkerog mellomliggendevassdrag
o Rolandsjøen– Setertjern– Brokkenhustjern– Sværsvann– Bråtetjern–
Grønnslettjern
o Tangentjernog mellomliggendevassdrag
o Gjedsjøvia Buvannettil Langen
o Kråkstadelvamed sidebekker,fra Ellingsrud,Drømtorp og Skisengmosen
samt
o mellomliggendevassdragtil Ås grense
b) 50 meter langsfølgendevassdrag(der ikke annet framgårav foregåendebestemmelseom
avstandfra innsjø/tjern):
Nærevann– Midtsjøvann– Rullestadtjern– Gjersjøenog mellomliggendevassdrag
Karlsrudtjern– Fosstjern– Tussetjern– Gjersjøen og mellomliggendevassdrag
Bukkestitjern– Vevelstadst.
Eikeliveien– Ås grense(Eikelibekkenmot Østensjø)
c) 20 meter langsfølgendeinnsjøer/tjern/bekker:
Kolbotnvannet
Kantorbekken
Skredderstubekken
Greverudbekken
Tussebekken
Skillebekk
d) 10 meter på hver side langsalle øvrigebekkerog sidebekker.
Avstandeneregnesfra vannkantved middelvannstand
.

§7

Variert boligsammensetning

§ 7.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger
a) Ved reguleringav boligområderskaldet stilles krav om bebyggelsemed varierte boligtyper
og størrelser.
b) Ved utbyggingav blokker med mer enn 30 boenheterskaldet byggesfelleslokaler som kan
benyttestil ulike typer aktiviteter som et supplementtil boenhetene.
§ 7.2

Boenheterpå bakkeplan
I leilighetsprosjekterskalminst 30 % av leilighetenei 1. etasjeha BRApå minimum 80 m².
Leiligheteneskalha direkte utgangtil bakkeplanmed felles uteoppholdsareal.

§8

Atkomst til bruksenhet
I blokkbebyggelsemed flere enn 4 boenheter,skaltilgangtil bruksenheteneskjevia
innvendigatkomst.
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§9

Universellutforming

§ 9.1 Bygninger
a) I hver ny feltutbyggingskalminst 50 % av nye boenhetervære tilgjengelige, ved at alle
hovedfunksjonerskalliggepå inngangsplan.Tilgjengeligeboenheterfordeleslikt på alle ulike
boligtyper.Andelskravetskaloppfyllesfor hvert byggetrinn.
b) Der det er innvendigeadkomsteri bygg,som for eksempelfra parkeringtil handelog bolig,
skalutvendigog innvendigadkomstanseessom to likeverdigeadkomster.Begge
adkomsteneskalvære universeltutformet.
c) I alle arbeids- og publikumsbyggskaltilgangtil heis og trapp værelikestilt.
§ 9.2 Utearealer
a) Gang- og sykkelveierskalha så slakstigningsom mulig. Dersomde stedligeforholdenegjør
det umulig å oppnå stigningenmindre enn 1:15 på hele strekningeneller 1:12 på strekninger
inntil 5 meter, skaldet redegjøresfor hvilke løsningersom har vært vurdert for eventuelt å
kunne oppfylle stigningskravene.
b) Ved feltutbyggingmed leilighetsbygguten krav om heisog småhusbebyggelse,skal
gangadkomstertil felles utearealeroppfylle krav til universellutforming.
c) Universellutforming skalivaretasved oppgraderingav fortau, gangveierog holdeplasseri
etablerte boligområder.
§ 9.3 Friluftsanlegg
a) Friluftsanlegg,løyper og turveier skalutformes i henholdtil NS11005:2011(Universell
utforming av opparbeideteuteområder- Kravog anbefalinger).
b) Der det er vanskeligå oppfylle krav til stigningsforholdpå hele turveistrekningen,skalen
lengstmulig sammenhengende
del oppfylle krav om stigningikke større enn 1:15.Denne
strekningenmå ha tilgangfra parkering/boområder.Omfangetskalvurderesi hvert prosjekt.
§ 9.4

Kulturbygg
Kultur og idrettsanleggskalværeuniverseltutformet og ha minst 5 % sitteplasserfor
menneskermed nedsatt funksjonsevnefordelt på flere steder i lokalet. HCplasseneskalha
kort og hensiktsmessigadkomsttil HC- toalett.

§ 9.5

Kulturminner
Ved istandsettingav kulturminner som vil væretilgjengeligefor publikum skalkravenetil
universellutforming oppfyllesså langt det er mulig, se veilederen«Kulturminnevernog
universellutforming – Et prosessverktøy»(Miljøverndepartementet2010).

§ 10 Krav til utearealer
§ 10.1 Størrelse
a) I byggeområderavsatt til boligformålskaldet avsettesminste uteoppholdsareal(MUA)iht.
tabellen:
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Bebyggelsestype

Frittliggendesmåhusbebyggelse
Konsentrertsmåhusbebyggelse
Blokkbebyggelse
utenfor prioritert
utbyggingsområde
Prioritert utbyggingsområde
(bestemmelsesområder
# 1, § 27)

FellesMUA ved byggingav 5
eller flere boenheter(m² MUA
per 100 m² BRA)
25
50
50

PrivatMUA m2

30

5

150
70
5

b) Utearealkan bare inngåi fellesMUA der avstandenmellom bygningeneer minimum 1,5
gangerbygningenesgjennomsnittligegesimshøyde.Utearealskalha en avstandtil boliger og
privat utearealpå minst 4 meter for å kunnemedregnesi felles MUA.
c) Fellesuteoppholdsarealskalliggepå bakkeplan.Arealsom kan medregnesskaltilfredsstille
krav i § 10.2.
d) Arealersom ikke kan inngåi beregningenav felles MUA er:
t errasseri tilknytning til boenheter
balkongerog verandaer
t akterrasser
areal for avfall og til avfallshenting
sykkelparkering
kjøreareal
kant- og restarealerrundt bebyggelsesom ikke er egnet til uteoppholdsfunksjoner
areal inntil kjøreveieller parkeringsplass
som ikke oppfyller krav til støy i § 16.2,krav til
luftforurensingi § 16.3 eller trengs for å skjermemot tr afikkfare
e) Arealfor oppstillingav brannbil kan medregnesi felles MUA dersomarealeneer tilrettelagt
for lek og opphold.
§ 10.2 Kvalitet
a) I utformingenav utearealerskaldet leggesvekt på god landskapsarkitektur.Utearealene
skal:
bidra til å gi utbyggingsområdeten klar og tydelig identitet
ha et tydelig designgrepog identitetsskapendeelementer
ha høy kvalitet og varige, helse- og miljøvennligematerialer; plast bør ikke benyttes
ha skjermedeområderog goderomlige sammenhenger
ha et tydelig skillemellom private og offentlige arealer
b) For uteoppholdsarealergjelder i tillegg:
minimum 20 % av uteoppholdsarealpå bakkenskalvære direkte solbelystkl. 10 ved
jevndøgn.Minimum 60 % av uteoppholdsarealpå bakkenskalværedirekte solbelystkl.
16 ved jevndøgn.
være sammenhengende
være universeltutformet og ha en hensiktsmessigform
sosialemøteplasserog lekeplasserskalleggestil de best solbelystearealene
være tilpassetulike aldersgrupper,inkludert barn og unge,og eldre
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kunne brukeshele året
være skjermetfor støy,trafikk og forurensning
privat MUA skalvære direkte solbelystminst 2 timer sammenhengendeved jevndøgn
mellom kl. 08 og kl. 18
§ 10.3 Vegetasjon
a) Lokkprosjekterskaldimensjoneresslik at det kan etablereset j ordsmonnslagmed dybde på
minst 1,0 meter på minst 80 % av det overforliggendeutearealet.
b) Vegetasjonskal:
være allergivennlig
variert med tanke på årstidsvariasjonerog biologiskmangfold
ikke utgjøre en trusselmot biologiskmangfold
ha riktig hardførhet for klimasonen

§ 11 Lekeplasser
§ 11.1 Virkeområde
I reguleringsplanerog ved søknadom fradelingfor boliger skaldet redegjøresfor plassering
og utforming av lekeplasser.Ved utbyggingbasert på eldre reguleringsplanervil disse
kommuneplanbestemmelsenegå foran reguleringsplanen.
§ 11.2 Lekeplasstyper
Lekeplassene
skal differensieresog utformes med hensyntil barnasalder:
lekeplassfor småbarn
nærlekeplass
strøkslekeplass

for barn 2-6 år
for barn 5-13 år
for barn og ungdom10 år og eldre

§ 11.3 Arealkrav
a) Innenfor felles MUA skalminst 50 % av arealet avsettes til lekeplasser,fordelt slik:
Typelekeplass
Lekeplasserfor småbarn
Nærlekeplasser
Strøkslekeplasser

% av avsatt arealtil lekeplass
20 %
40 %
40 %

b) Lekeplassene
skalha minimumsstørrelseiht. tabellen:
Typelekeplass
Lekeplasserfor småbarn
Nærlekeplassog strøkslekeplass
skal
slåssammen
Nærlekeplass
Strøkslekeplass

Antall
boenheter
0<
0-30
30-200
200 <
200 <

Minimumsstørrelse
(m²)
50
50
600
600
2500

c) Lekeplassene
skaldifferensieresog utformes med hensyntil barnasalder.
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§ 11.4 Kapasitet
Lekeplassene
skaloppdelesog fordelesslik at den enkelte lekeplassenikke betjener mer enn:
30 boenheterved lekeplassfor småbarn
150 boenheterved nærlekeplass
500 boenheterved strøkslekeplass
§ 11.5 Terreng
a) Lekeplassene
skalha hensiktsmessigform og terrengforhold.Lekeplassene
skalikke ha større
stigningenn:
1:50 på lekeplasserfor småbarn
1:50 på nærlekeplasser
1:50 på strøkslekeplasser
b) 50 % av arealenetil lekeplasserkan ha brattere stigningså sant de har preg av skogs- eller
naturområder.Arealerbrattere enn 1:5 kan inngåi lekeplassberegningen
hvis de er
tilrettelagt for aking.Akingkan ikke være hovedaktivitetenpå lekeplassen.
§ 11.6 Avstand
Lekeplassene
skal ikke være lengerborte fra boligenenn:
50 meter for lekeplasserfor småbarn
150 meter for nærlekeplasser
500 meter for strøkslekeplasser
§ 11.7 Plasseringog utforming
Lekeplassene
skal:
ha en tydelig ambisjonom å bidra til et godt oppvekstmiljøfor barn og unge
være skjermetmot biltrafikk, støy,forurensningog annenhelsefare
lokaliseresog skjermesslik at konflikter med naboeri størst mulig grad unngås
ha godesolforholdhele dagen,hele året
leggesmot områder for grønnstrukturder det er mulig
ha trafikksikkeratkomst via fortau, gangveier,turveier eller gatetun
for lekeplassfor småbarn kunnenåsfra innganguten at man må gå over annenmanns
grunn
ha variert utforming og innhold, med lekeapparaterog aktivitetsanleggsom er tilpasset
et bredt alderssegment
ha flater for ulike ballspill
ha god estetiskkvalitet og høy grad av sikkerhet
utformes som møteplasseri nærmiljøetsom gir mulighet for samhandlingmellom barn,
ungdomog voksne
anleggespå bakkeplan
ha flere sonermed benker,bord, grill og strømuttak
ha godeskiller mellom gangsonerog møbleringssoner,med kontrast og ulik taktil
overflate, fast og jevnt dekkei gangsoner
ha sittegrupper og sitteplasserfor rullestolbrukere
ha helse- og miljøvennlige materialer
utformes slik at de tar hensyntil barn med funksjonsnedsettelser
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Størretrær og busker,og viktige naturelementerskalbevaresog integreresi lekeplassen.
§ 11.8 Trinnvisutbygging
Ved trinnvis utbyggingopparbeideslekeplassenei henholdtil kravenetil lekearealper
boenhet (jf. § 10.1 og § 11.3). Kravenetil lekeplassenes
minimumsstørrelsegjelder for det
regulerte boligområdetsett som helhet.

§ 12 Barn og unge
§ 12.1 Utearealer
Ved omdisponeringav arealersom brukesav barn eller som i plan er avsatt til
uteoppholdsareal,fellesareal,fri - eller uteområde, skaldet gjøresen vurderingav leke- og
uteoppholdssituasjonenog skaffesfullverdig erstatning. Erstatningsarealetskalha minst
tilsvarendekvalitet og tilgjengelighetsom arealet som ønskesomdisponert.
§ 12.2 Stier og snarveier
Bebyggelseog anleggskallokaliseresslik at viktige stier/barnetråkk(stier fr a boligområdertil
offentlige funksjonersom skole,barnehageog kollektivholdeplasser)sikres.

§ 13 Skilt og reklame
§ 13.1 Formål og virkeområde
Bestemmelseneskalbidra til å samordneog begrensebruken av skilt- og
reklameinnretningerslik at de kan inngåsom positiveelementeri det offentlige rom.
Skiltbestemmelsene
gjelder for hele kommunen.
§ 13.2 Definisjoner
Skilt i denne bestemmelse
n omfatter alle informasjons- og virksomhetsskiltsom ikke
inneholderreklamebudskap(omfatter i dennesammenhengikke trafikkskilt).
Reklameinnretninger en fellesbetegnelsesom omfatter tekst, plakater,skilt, bilder,
symboler,figurer, ballonger,vimpler, flagg,bannere,lys, skjerm,seil, markiserog annen
solskjermingmed virksomhetsnavnog/eller logo, folier, vindusreklameog transparentereller
annet medium for formidling av budskapom varer, tjenester eller arrangement.
Skilt - og reklameinnretningersom skalvære i bruk i makstre uker ansessom midlertidige.
Midlertidige skilt- og reklameinnretningersom settesopp regelmessigdefineressom varige.
§ 13.3 Søknadog tillatelse
a) Skilt- og reklameinnretningerskalgodkjennesav kommunenjf. plan- og bygningsloven(pbl) §
20-1 (1) bokstavi og 30-3 før de settesopp, med mindre de er unntatt søknadsplikteller
kommunenetter en vurderingfinner at de kan fritas fra søknadsplikt,jf. forskrift om
byggesak(byggesaksforskriften)
og pbl § 20-5 (1) bokstave.
b) Tillatelseer likevel ikke nødvendigfor midlertidige skilt- og reklameinnretningerdersom
utforming og plasseringskjer i samsvarmed § 13.
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c) Ved søknadom nybygg,ombygningerog lignendekan kommunenkreve at det utarbeides
skiltplan som viser plasseringog utforming av skilt- og reklameinnretninger.Slikplan skal
godkjennesav kommuneni sambandmed behandlingenav tiltaket.
d) Kommunenkan kreveutarbeidet detaljerte planer som regulererskilt og
reklameinnretningerfor enkelte eiendommer.
§ 13.4 Plasseringog utforming av skilt og reklameinnretninger
a) Plasseringi områder
Skilt og reklameinnretningertillates i utgangspunktetikke plasserti LNF-områdereller i
boligområder.Det kan tillates et skilt på inntil 3 m² på forretninger, kioskero.l. dersomdet
etter kommunensskjønnikke vil væresjenerendefor miljøet.
b) Utforming
Skilt og reklameinnretningerskalha moderat størrelse,utforming og farge – og være
tilpassetbebyggelse,miljø og omgivelser.Dominerendeskilt og reklameinnretningertillates
ikke og skalikke væreeller virke sammenhengendeover hele eller store deler av fasaden.
Sammenhengende
bånd av fargedeplater på fasadereller gesimstillates ikke. Skilt- og
reklameinnretningerpå sammefasadeskalharmoniseremed hverandre.
Påteglfasaderskaldet kun brukesfrittstående bokstaverog/eller symboler.
Skilt og reklameinnretningersom ved bruk av folier, papp og liknendetetter igjen vinduer slik
at de ikke lengerfremstår som fasadevinduersom man kan se inn gjennomtillates ikke.
Folieringpå vindusflaterskalmaksimaltdekke1/3 av vindusflaten.Plakaterog lignendelike
innenfor vindusflatenvurderespå sammemåte.
Reklameboards
og/eller plakaterpå fasadentillates ikke.
c) Lys
Lyssettingenskalikke blende og skalikke væreurimelig sjenerendefor trafikanter eller
beboere.
Blinkendelys, blits eller annenspesielllysbruker ikke tillatt. Lyskassemed gjennomlyst
frontplate tillates ikke, kun teksten kan være gjennomlyst.Sammenhengende
bånd av lys på
fasadereller gesimserer ikke tillatt.
Digitalereklameskjermero.l. tillates ikke plassertutendørs. Ved plasseringav skjermerinne i
lokaler må disseikke plasseresslik at de kan være til urimelig sjenansefor naboerog
gjenboere.
d) Plasseringog størrelse
Innretningersom bryter bygningenssilhuett, utenfor hjørner, over gesims,på takflater osv.,
tillates ikke. Fasadeskiltog uthengsskiltskalnormalt plasseresmellom 1. og 2. etasje.
Uthengsskiltmå plasseresmed minst 2,5 m fri høydeover bakken.
Det er ikke tillatt å plassereskilt- og reklameinnretningerpå master eller stolper beregnetfor
annenbruk.
Mobile skilt- og reklameinnretningersom for eksempellangtidsparkertekjøretøyog
beachflagger ikke tillatt.
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Det er likevel tillatt med utsetting av én frittstående bukk/vippeskiltper virksomhet,dersom
denneplasseresi nærhetenav inngangspartietog slik at den ikke er til hinder for allmenn
fremkommelighetog trafikksikkerhet.Høydenmå ikke overstige1,35 m og den skalikke
værebelyst.
e) Antall
Envirksomhetkan ha maksimaltett fasadeskiltog ett uthengsskilt.Unntakkan gjøresfor
fasadersom er lengerenn 30 m eller der virksomhetendisponererflere fasader,det kan da
tillates to fasadeskiltog to uthengsskiltper virksomhet.
f)

Vedlikeholdog fjerning
Skilt og reklameinnretningerskalvedlikeholdesslik at de ikke virker skjemmendei segselv
eller i forhold til omgivelsene.Dersombelysningikke fungererfullt ut skaldenneslukkes
frem til vedlikeholder utført.
Hvisen virksomhet leggerned eller flyttes skaltilhørendeskilt og reklameinnretninger
fjernes. Dette omfatter ogsåfesteanordninger.

§ 14 Bestemmelseom plasseringog utforming av husnummerskilt
Enhverhuseierskalpå sin eiendomsette opp og vedlikeholdehusnummerskilt som
tilfredsstiller kravenei dennebestemmelsen.
Høydepå tall og bokstaverskalværeminst 105 mm og figurenestykkelse15 mm.
Tall og bokstaverskalgjengispå reflekterendeskiltbunn.
Frittståendeskilt skalplasseres1,8-2 meter over bakkenforutsatt at det ikke er til hinder
for gåendeog syklende.Skilteneplasserestil høyrefor innkjørslersom munner ut i
gate/vei.
Skilt på husveggplasseresi minst 2,2 meters høydeog til høyrefor inngangsdør.
Der det er nødvendigskalskilt i tillegg anbringesi gjerdelinje,på innhegningeller på
særskiltstolpe til høyrefor inngangeller innkjørsel.
Somregel skalskiltet anbringesmot den vei eiendommenhar adressetil, selvom den
ikke har inngangeller innkjørselfra dennegaten.
Har flere eiendommer felles avkjørsel,plikter huseierneå sette opp et henvisningsskilt
der den felles avkjørselmunner ut i vei.
Huseierplikter å sørgefor at skilt er godt synligeog ikke skjermesav vegetasjon,andre
skilt mv.

§ 15 Parkering
§ 15.1 Virkeområde
Bestemmelsenegjelderved oppføring,ombyggingog bruksendringav bygningerog ved
fradelingav grunneiendom,med mindre annet fastsettesi reguleringsplan.
§ 15.2 Parkeringsplassfor bil og motorsykkel
a) Det skal avsettesplassfor bil og motorsykkeli samsvar med følgendeområdeinndeling:
OmrådeA: Prioritert utbyggingsområde
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OmrådeB: Restenav kommunen
Kommunenkan i plan kreveet lavereantall parkeringsplasser
når trafikkforholdenepå stedet
tilsier det.
Formål

Enhet

Leiligheter
Per boenhet
(blokkbebyggelse)
Enebolig /
Per boenhet
tomannsbolig
Konsentrert
Per boenhet
småhusbebyggelse
Forretning/handel 100 m² BRA
Kontor
100 m² BRA
Offentlig/privat
100 m²
tjenesteyting
Undervisning
(skole/barnehager
etc.)
Industri/lager
Idrett/kulturanlegg
Hotell
Forsamlingslokale

Bilparkering(min- maks)

Motorsykkel (minmaks)

OmrådeA
0,5-1

OmrådeB
0,7-1,2

2

2

1,2-1,5

1,2-1,5

0,2

Maks 1
Maks 0,7
0,1-0,5

Maks1
Maks0,7
1-2

0,2
0,2
0,2

Antall plasservurderesi den
enkeltesak.Parkeringsnorm
fastsettesi reguleringsplani
avhengighetav beliggenhet,
tilgjengelighetfor gående/
syklende,kollektivtilbudog
tilgang til offentlig
tilgjengeligep-plasser.

0,2

Somfor bilparkering

b) Gjesteparkering
I områdeneA og B skalminst 10 % av plasseneberegnetfor bolig avsettestil gjesteparkering.
c) Parkeringskravfor personermed nedsatt funksjonsevne
Noen av bilparkeringsplassene
skallokaliseresog utformes slik at de er særligegnet for
bevegelseshemme
de. Minimum antall bilparkeringsplasser
for personermed nedsatt
funksjonsevneskalværeden høyesteverdienav enten
10 % av alle bilparkeringsplasser
, men ikke flere enn 10 plasser
1 bilparkeringsplass
1 bilparkeringsplass
per 3000m² BRA,men ikke flere enn 10 plasser
d) El-tilrettelegging
Ved alle utbyggingsprosjekter(ikke forretning/handel)hvor det er etablert felles
parkeringsanleggskalalle parkeringsplassene
for bil anleggesmed et eget ladepunkt.
e) Sambruk
Det skalleggestil rette for bildelingsordningerog annensambrukav bilparkeringsplasser
og
biler i størst mulig grad.
Det gis en reduksjonpå minimumsnormenfor boligkomplekspå 4 bilparkeringsplasser
per
bildelingsplass.
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f)

Plasseringog utforming
Ved utbyggingtil kontorformål, undervisning,boligblokkerog konsentrertsmåhusbebyggelse
skalparkeringanleggesi fellesanlegg.
Innenfor områdeA skalparkeringleggesunder terreng. Det kan tillates et mindre antall
gjesteparkeringsplasser
på terreng.
Innenfor områdeB kan 20 % av parkeringsplassene
for forretnings- og tjenesteytingleggespå
terreng.
Alle parkeringsplasser
må kunnebenyttesuavhengigav hverandre.Oppstillingav kjøretøyer
foran garasjeregnesikke som parkeringsplass,
med unntak av i områderavsatt til
frittliggende småhusbebyggelse.
For frittliggende småhusbebyggelse
med atkomst fra
offentlig vei skaldet opparbeidessnuplasspå egengrunn.
Utendørsfellesanleggfor bilparkeringskalha grøntarealerog beplantning.Ved utendørs
parkeringsplasser
skaldet avsettestilstrekkeligarealtil snørydding.
Biloppstillingsplasser
Parkeringsplasser
skaldimensjoneresi henholdtil StatensVegvesenshåndbokN100.
Parkeringsplasser
for beboereog ansatteskalskillesfra p-plasserfor gjester og kunder,men
kommunen kan ved behandlingav reguleringsplanengodkjennesambrukav p-plasserder
dette er hensiktsmessig.
Fellesparkeringsanlegg
under tak skalha innvendigfri høydepå minst 2,4 meter.
Fallpå parkeringsplassskalikke overstige1:20.
Parkeringsplasser
for personermed nedsatt funksjonsevne
Parkeringsplasser
for biler og elektriskerullestoler/scootereeller lignendefor personermed
nedsatt funksjonsevneskalplasseresi nærhetenav inngang.Ved publikumsbyggskal
parkeringsplas
seneleggesnærmereenn 20 meter fra hovedinngangeneller personheis.I
parkeringsanleggskalbiloppstillingsplasserfor personermed nedsatt funksjonsevne
plasseresi enden av parkeringsrekker.
Hver biloppstillingsplassskaldimensjoneresmed 4,5 meter x 6,0 meter. Hver parkeringsplass
til elektriskerullestoler/scootereeller lignendeskaldimensjoneresmed 1,75 meter x 2,0
meter. Portåpningog innkjøringtil parkeringshusskalutformes slik at kjøretøymed høyde
2,4 meter kan kjøre inn.
Parkeringav store kjøretøyerog biltilhengere
Oppstillingsplasser
for motorkjøretøyog biltilhengeresom er lengreenn 10 meter, tillates i
boligområderbare hvis de er en del av utendørsfellesanleggfor bilparkering.Ved lokalisering
av slikeoppstillingsplassermå det tas hensyntil adkomstveiensdimensjonerendeakseltrykk,
trafikksikkerhet,støy og estetikk.

§ 15.3 Parkeringsplassfor sykkel
a) Det skaletableressykkelparkeringsplasser
etter følgende tabell:
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Formål

Enhet

Sykkelparkeringsplasser

Bolig
Forretning/handel
Kontor,offentlig /
privat
tjenesteyting
Undervisning–
skoler

100 m² BRA
100 m² BRA
100 m² BRA

Minimum 2,5
Minimum 3
Minimum 2,5

Per elev

0,7

Barnehage
Industri/lager
Idrett/kulturanlegg
Hotell
Forsamlingslokale

Per avdeling
Min 6
Antall plasservurderesi den enkeltesak.Parkeringsnormfastsettesi
reguleringsplani avhengighetav beliggenhet,tilgjengelighetfor
gående/ syklende,kollektivtilbudog tilgang til offentlig tilgjengelige
p-plasser.

* ved
videregående
skolerskal det
avsettesareal for
moped/scooter,
0,3 plasserper
elev

b) Parkeringsanlegg
for sykkelskalplasseresslik at gangavstandenfra bygning/anlegg(for
eksempelfotballbaneog badeplass)til sykkelparkeringer kortere enn avstandenmellom
bygning/anleggog parkeringsanlegg
for bil.
Sykkelparkeringskalværelett tilgjengeligfra inngangspartier,på terreng eller i
garasjeanleggnær inngang,med godeforbindelsertil sykkelveinettetog nær
sykkelturensmålpunkt(for eksempelbadeplass,busstopp og butikk).
Utendørssykkelparkeringskalutstyresmed nedstøptsykkelstativog være utformet slik
at sykkelensramme kan låsesfast.
Minimum 10 % av sykkelparkeringsplassene
skalværestore nok til å parkerelaste- og
familiesykler,det vil si minst 1 m i breddenog 2,5 m i lengden.Dette gjelder ikke skoler.
Individuellsportsbodregnesikke som sykkelparkering.
Parkeringsanlegget
skalha god belysning.
c) Der minimumsnormengir en utbyggingav minst 20 sykkelparkeringsplasser,
gjelder
følgende:
Mi nst 50 % av sykkelparkeringsplassene
skalha overbygg.
Der hvor parkeringsløsningen
ikke er på bakkeplan,skaldet sikrestilgjengeligadkomst
via forskriftsmessigrampeeller heis ogsådimensjonertfor laste- og familiesykler.
Alle dører som skalforseres, skalha automatiskedøråpnere.
Minst 25 % av sykkelplassene
under tak / i garasjeanlegganleggesmed ladepunktfor elsykkel/ elektriskrullestol.
d) I tillegg stilles følgendekrav der minimumsnormengir en utbyggingav minst 30
sykkelparkeringsplass
er:
I boligkompleksog kontorbyggskaldet settesav arealertil servicefor sykkel.Dette kan
være i form av vask/reparasjonsareal
for sykkel(med vann og sluk),oppbevaringav
ekstrautstyrsom vinterdekk,ekstradelermm.
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I kontorbyggskaldet væregarderobe og dusjfasiliteteri til knytningtil sykkelparkeringen.
e) Sykkelparkeringsplasser
til «Nordre Follo bysykkel»som ligger innenfor planområdet,kan
inngåi normtallene.Plassenekan ikke utgjøre flere enn 10 % av minimumskravet.

§ 16 Krav til miljø og estetikk
§ 16.1 Arkitektur og utforming
Bebyggelsenskal underordnesegviktige landskapstrekk,grønnstrukturog landemerker.
Bebyggelsenskal plasseresslik at det dannesgode,klart definerte offentlige rom og
fellesarealer.
Bebyggelsenskal plasseresslik at utearealerinnbyr til og enkelt kan tas i bruk.
Byggog veier skalplasseresi terrenget slik at tilgjengelighetoppnås,for bådeadkomster
til byggog utearealerog for gangadkomstergjennomområdet.
I fortettingsområderskaldet tas tydelig stilling til bebyggelsesstrukturen
.
Universellutforming skalliggetil grunn for plasseringog utforming av byggog anlegg.
Maks tillatt dybde for ensidigeleiligheter skalikke overstigeleilighetensfasadelengde
.
§ 16.2 Støy
a) Alle tiltak skalplanleggesslik at støyforholdeneinnendørsog utendørsblir tilfredsstillende.
Miljøverndepartementetsretningslinjerfor støy i arealplanlegging,T1442/2016,skallegges
til grunn ved planleggingog tiltak etter plan- og bygningsloven§ 20-1. Retningslinjene skal
ogsåfølgesved planleggingav landingsplassog nye traseerfor helikopterflyging.For
skytebanestøygjelder grenseverdien i tabell under punkt b).
Kommunensstøysonekartfor veg,jernbane, skytebaneog helikopter skalleggestil grunn ved
vurdering av støypåvirkningog behovfor utredninger.
b) Støygrenserfor ny bebyggelseog virksomhet
For etableringav ny støyfølsombebyggelseog ny støyendevirksomhetskalfølgende
grenseverdiertil utendørsstøy ikke overskrides,med mindre annet er bestemt for støysoner
(jf. § 21) eller fastsatt i reguleringsplan
. Med støyfølsombebyggelsemenesboliger,
fritidsboliger,barnehager,skoler,helseinstitusjonerog pleieinstitusjoner.
Støygrenserved etableringav ny støyfølsombebyggelseog ny støyendevirksomhet
Støykilde
Støynivåpå
Støynivåutenfor Maks. støynivåpå
uteoppholdsareal og
soverom,
uteoppholds-areal og
utenfor vinduer til rom natt (kl. 23–7)
utenfor rom med støymed støyfølsom
følsom bruk, dag/kveld (kl.
bruksformål
7–23)
Vei
55 dB Lden
70 dB L5AF
–
Bane
58 dB Lden
75 dB L5AF
–
Flyplass
52 dB Lden
80 dB L5AS
Næringog
uten impulslyd:55 dB Lden 45 dB Lnight,
–
industri
med impulslyd:50 dB Lden 60 dB L5AF
Motorsport
45 dB Lden
aktivitet forbudt
60 dB L5AF
Skytebaner
30 dB Lden
aktivitet forbudt
55 dB LAFmax
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Vindmøller
45 dB Lden
Nærmiljøanlegg60 dB LAFmax

–

–

Plassering
Ny støyfølsombebyggelseog ny støyendevirksomhetskalplasseresslik at støybelastningen
og behovet for avbøtendetiltak blir minst mulig. Bygningerskalplasseresog utformes slik at
naturlig støyskjermingoppnås,framfor bruk av frittstående støyskjermer.
Der boliger blandesmed andre bruksformål,skaldisseværeforenligemed boligformålet.
c) Støygrenserfor bygge- og anleggsvirksomhet
Ved bygg- og anleggsvirksomhetgjelder følgendestøygrenserutenfor rom for støyfølsom
bruk, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan,jf. tabell 4 i T-1442/2016:
Støygrenserfor bygge- og anleggsvirksomhet
Støyfølsom Støykravpå
Støykravpå kveld Støykravpå
bebyggelse dagtid
(kl. 19–23)
søndag/
(kl. 7–19)
helligdag(kl. 7–
23)
Boliger
bygge- og
Fritidsboliger
anleggsvirksomhet
65 dB LpAeq12h
60 dB LpAeq4h
skalikke
Helse-/pleieforekomme
institusjon
Barnehage
60 dB LpAeqT(T = brukstid)
Undervisning

Støykravpå natt
(kl. 23–7)

bygge- og
anleggsvirksomhet
skalikke
forekomme

Tiltak for å begrense støy i bygge- og anleggsfasen
Dersombygge- og anleggsprosjektetsamletsett pågåri mer enn 6 månederskalsærlig
støyendearbeiderkun foregåinnenfor tidsintervalletkl. 08-17. Øvrigarbeid kan foregåi
tidsrommet fra kl. 07 til kl. 19 på hverdager.Det skalikke pågåsærligstøyendearbeid
lørdager. Med særligstøyendearbeidermenesboring, pigging,spunting,sprenging,pæling,
steinknusingog tilsvarendeaktivitet.
For arbeidermed varighetover 6 uker eller 6 månederskjerpesgrenseverdienefor dagog
kveld med henholdsvis3 eller 5 dB, i tråd med kap. 4.2 T-1442-2016.Dersombygge- og
anleggsprosjekterberører sammenabolagsamtidigeller like etter hverandrei tid skaldisse
behandlessom en sammenhengendeanleggsperiode.
Støyendedrift og aktiviteter skalnormalt ikke forekommeom natten. Ved spesielletilfeller,
som kortvarigvedlikeholdsarbeiderpå vei og jernbanetillates avvikfra dette. Det kreves
spesiellevarslingsrutineroverfor berørte parter i tråd med anbefalingenei retningslinjefor
behandlingav støy i arealplanlegging(T-1442/2016)kapittel 4.4.
§ 16.3 Luftkvalitet
a) Alle tiltak skalplanleggesslik at luftkvaliteten innendørsog utendørsblir tilfredsstillende.
Klima- og miljødepartementetsretningslinjefor behandlingav lokal luftkvalitet i
arealplanleggingT-1520/2012,eller senerevedtatte forskrifter/retningslinjersom erstatter
denne,skalleggestil grunn for planleggingog tiltak etter plan- og bygningsloven§ 20-1.
b) Etableringav luftfølsom bebyggelseog luftforurensendevirksomhet
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I områdermed luftforurensningover anbefaltegrenserfor luftkvalitet (jf. Gul sone
T1520/2012)skaldet, ved etableringav bebyggelsemed bruksformålsom er følsomt for
luftforurensningog ny/utvidet luftforurensendevirksomhet, sikresminimal eksponeringpå
uteoppholdsarealerog godt inneklimajf. kap. 5.2.1og 5.3.1 T1520/2012.
I områdermed brudd på forskrift om lokal luftkvalitet (jf. rød soneT15201/2012) tillates det
ikke ny/utvidet luftforurensendevirksomheteller bebyggelsesom er følsomfor
luftforurensning,Avviker tillatt innenfor områderavsatttil sentrumsformåldersom
tilfredsstillendeluftkvalitet kan sikres bådeinnendørsog ved uteoppholdsarealer jf. kap.
5.2.2og 5.3.2 T1520/2012.
Med luftfølsom bebyggelsemeneshelseinstitusjoner,barnehager,skoler,boliger,lekeplasser
og utendørsidrettsanlegg,samt grønnstruktur.
c) Luftforurensningfra bygg- og anleggsarbeider
Ved bygg- og anleggsvirkso
mhet gjelder retningslinjenefor begrensningav luftforurensning
gitt i T1520/2012kap. 6.2 og 6.3.
§ 16.4 Naturmiljø
Sammenhengende
grøntdrag,et spekterav grønnelunger og økologiskefunksjonsområder
skalstyrkes og ivaretas.Store trær og viktige naturelementer skalsikres i reguleringsplaner
og i gjennomføringav disse. Det skaltilretteleggesfor god adkomsttil naturområder.
Strandsonenskalgjørestilgjengeligved videreføringav kyststi.Ulovligegjerder i strandsonen
skalfjernes.
§ 16.5 Grønnstrukturog landskap
a) Terrengtilpasning
Utforming og plasseringav ny bebyggelse skalværetilpassetterrenget på en slik måte at
uttak og forflytting av masserminimeres,og slik at eksisterendeterreng og verdifull
vegetasjoni størst mulig gradblir tatt vare på.
Utformingenog plasseringenskalsikre godeestetiskekvaliteter, lysforholdog
bruksarealer.
Ved tomtetilpasninggjennomterrengoppfyllingskalskråningsutslagpå nytt terreng ikke
overstige1:3.
Det tillates ikke høyereforstøtningsmurer enn 1,5 meter regnet fra ferdig planert terreng
ved murensstart. Ved plasseringskaldet tas spesielthensyntil virkningenefor
naboeiendommene.
b) Friområderog parker
Ved ny utforming og beplantningav friområder og parker skaldet leggesvekt på biologisk
mangfoldinkludert biotopmangfold.Størreløv- og furutrær, samt viktige naturelementer
skalbevaresog innarbeides.

§ 17 Kulturminner og kulturmiljø
§ 17.1 Forhold til reguleringsplaner
Der det er vedtatt bestemmelsersom ivaretar kulturminnehensyni reguleringsplanersom er
eldre enn kommuneplanen,skaldissebestemmelsenegjeldeforan kommuneplanen.Dette
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gjelder for alle typer bestemmelser,inkludert hensynsoner,bestemmelsesområder,
bestemmelsertil arealformål,m.m.
§ 17.2 Generelt om kulturlandskap,kulturminner og kulturmiljø
Ved all planlegging,utbyggingog endringav eksisterendebebyggelseskaldet leggesvekt på
å bevareverdifulle kulturlandskap,kulturminner og kulturmiljø.
a) Kulturhistoriskverdifull bebyggelseog særpregedekulturmiljøer skalbevares.Broer,veifar,
steingjerder,murer, tekniskeinstallasjoner,spor etter tradisjonellvirksomhet,verdifull
vegetasjoneller trær, hageanleggog lignendesom er en viktig del av særpregetskalbevares.
b) Ny bebyggelseeller nye konstruksjonerskaltilpasseskulturmiljøet og utformes slik at de ikke
skjuler,dominererover eller skjemmerbevaringsverdigeeller fredede bygningerog
kulturmiljø.
c) Det skal leggesvekt på å opprettholde kulturhistoriskverdifull tomtestruktur, historiske
vegetasjonselementer
og bygningershistorisksæregneplasseringi landskapog terreng.
§ 17.3 Bevaringsverdigbebyggelseog miljø
For eiendommereller bebyggelseomfattet av hensynssone«H570-1, Bevaringsverdig
bebyggelseog miljø» gjelder følgende bestemmelser:
a) Det skal i hensynssonenleggessærligstor vekt på bevaringav opprinneligbebyggelse.
b) Nye tiltak på eiendommenskalta hensyntil og tilpasseseksisterendebebyggelseslik at
bevaringsinteressene
ivaretaspå en god måte. Særligviktig er bebyggelsensoverordnede
formspråk,materialbruk,takform, vinduer,dører og andre fasadedetaljer.
c) Påbygg,tilbygg og andre tiltak som medførerstørre visuelleendringerpå bevaringsverdig
bebyggelsetillates ikke. Det gjøresunntak for tiltak som tilbakeførertil dokumentert
opprinneligform og uttrykk.
d) Opprinneligeeller kulturhistoriskverdifulle bygningselementersom vinduer,ytterdører,
gerikter, kledning,taktekningog andre fasadedetaljerskalkun fornyesnår disseikke lenger
tilfredsstiller rimelige tekniskekrav eller er så skadetat reparasjoner uaktuelt. Ved
nødvendigfornyelseskalbygningselementertilpassesbygningensopprinneligestil og
materialbruk.
e) Opprinneligintern sti og veistruktur og eldre opparbeidethage eller parkareal,inkludert
verdifull vegetasjon,forstøtningsmurerm.m. skalbevares.
§ 17.4 Listeførte kirker
For kirker og deresomgivelser omfattet av hensynssone«H570_5Listeførtekirker» gjelder
følgendebestemmelser:
a) Alle tiltak som berører listeførte kirker skalbehandlesi henholdtil rundskrivT-3/2000
(kirkerundskrivet).
b) Alle inngrepi eller endringerav listeførte kirker skalavklaresmed Riksantikvaren.
c) All planleggingog alle tiltak i kirkensnæreomgivelserskalta hensyntil kirkensplasseringog
virkningi landskapet.Slikesakerskalsendesfylkeskommunenfor utta lelse.
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d) Ved vedlikeholdog utbedringerskalfasadeuttrykkog konstruksjonbevares.Opprinnelige
fasadeelementersom vinduer, dører, kledning,taktekkingog overflatebehandlingskalså
langt som mulig bevares.Ved nødvendigutskiftning skaldet så langt som mulig brukes
tradisjonelle(opprinnelige)teknikkerog materialer.

§ 18 Forhold som skal avklaresog belysesi reguleringsarbeid
§ 18.1 Næring
Reguleringsplaner
skal:
angi hvilke former for næringsvirksomhetsom tillates
baserespå ABC-prinsippene(Det innebærerat de mest sentraleområdeneskalgis høy
utnyttelse og tilretteleggesfor arbeidsplassintensive
virksomheter,og virksomhetermed
behovfor god publikumstilgang.)
§ 18.2 Klima- og energi
Reguleringsplaner
skal:
tilrettelegge for og prioritere gående,syklendeog kollektivtransport
redegjørefor tiltak for å redusereenergibruk(herunderplasseringog utforming av
bygningene)
redegjørefor tiltak for å redusereklimagassutslippog avfall i anleggsfasen(f.eks.fossilfri
byggeplass
)
redegjørefor valgav energiløsningerog byggematerialerbasertpå et klimagassregnskap
mikroklimatiskeforhold (vind og kaldluftdrenasje)
§ 18.3 Naturtyper, biologisk mangfold og vegetasjon
Reguleringsplaner
skal:
ha en naturfagligutredning om forekomster av viktige naturtyper og biologiskmangfold,
herunder viktige naturtyper, arter og økologiskefunksjonsområder,og en oppdateringav
eksisterenderegistreringer
kartleggebusk- og trevegetasjon
beskrivehvilke naturverdiersom skalbevaresog videreutvikles,og hvordandette skal
skje
sikre at naturtyper og arters økologiskefunksjonsområderog betingelserivaretasog ikke
forringeseller fragmenteres
§ 18.4 Vassdrag
Reguleringsplaner
skal:
inneholdeen registreringog fastsettelseav kantvegetasjonssonen
- der den omfatter
vassdrageller tilrettelegger for tiltak som kan innvirkepå tilliggendevassdrag
avklarehvordanvassdragkan gjenåpnes der planenberører et områdemed lukket eller
gjenfylt vassdrag

§ 18.5 Kulturmiljø og kulturlandskap
Reguleringsplaner
skal:
registrereog oppdatereeksisterenderegistreringerav
o kulturlandskap
o automatiskfredete kulturminner
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o nyere tids kulturminner
o kulturmiljø
beskrivehvilke verneverdiersom skalbevaresog hvordandette skalskje,inkludert
hensynenetil kulturlandskap
redegjørefor hvordantiltaks arkitektur og estetiskeutforming forholder segtil
kulturminner i området
§ 18.6 Overvannshåndteringog flomsikring
Reguleringsplaner
skal:
redegjørefor nedbørsanslag.Nedbørsanslagskalbaserespå forventet fremtidig
nedbørsregimesom følge av klimaendring.
redegjørefor hvordanovervannog flomvannhåndterespå en miljøvennlig,effektiv og
sikkermåte
§ 18.7 Barn og unge
Reguleringsplaner
skal:
vise hvordanbarn og ungebruker planområdet
vise hvordanplanforslagetvil påvirkebarn og ungesbruk av planområdet
vise utforming og plasseringav lekeplasser
§ 18.8 Universellutforming
Reguleringsplanerskalredegjørefor hvordanuniversellutforming er ivaretatt, bådeinternt i
planområdetog i sammenhengmed omkringliggendeområder.Det skalspesieltleggesvekt
på gangadkomster,kollektivholdeplasserog gang- og sykkelveier.
§ 18.9 Geotekniskeundersøkelser
Reguleringsplaner
skal:
inneholdeen vurderingsom dokumentererat sikkerhetmot kvikkleireskreder ivaretatt i
henholdtil NVEsveileder «Sikkerhetmot kvikkleireskred» (Setemakart 16 – Mulighet for
kvikkleire)
dokumentereskredsikkerhetog bebyggbarhet
§ 18.10Utearealer
Reguleringsplaner
skal:
inneholdeillustrasjonsplan
redegjøre for utforming og plasseringav utearealer
vise hvordankravenetil utearealerog lekeplasseroppfylles
Illustrasjonsplanenskalminimum vise:
eksisterendeog ny vegetasjon
eksisterendeog nytt terreng
gangveier
parkering
renovasjon
sittegrupperog lekearealer
sol- og skyggeforholdpå utearealerog bygningsfasader
i planområdetog på
naboeiendommene
§ 18.11 Estetikk
Reguleringsplaner
skal:
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redegjørefor tiltakets utforming og forhold til eksisterendeterreng og omgivelser
redegjørefor ny bebyggelse og anleggsett fra nærliggendeboligområder,
friluftsområder, turveger og utsiktsplasserved modell, fotomontasjee.l.
vise planlagtbebyggelsemed makstillatt utnyttelsesgradog høyde,egnetesnitt sammen
med tilliggendebebyggelseog anlegg
§ 18.12 Handel
Reguleringsplaner
som tillater handelsvirksomhetover 500 m2 BRA,skal:
redegjørefor behovet for tiltaket ut fra dekningsgradenfor handel,befolkningsgrunnlag
og senterstrukturstatusfor området hvor etableringeneller utvidelsenskalskje
redegjøre for tilgjengelighetmed kollektivtransportog trafikksikkeratkomst for
fotgjengereog syklister
Utredningenkan unnlatesder dette er tilfredsstillendebeskreveti overordnet plan.
§ 18.13 Helsekonsekvensvurdering
Reguleringsforslag
skal inneholde helsekonsekvensvurdering.
Denneskalbelysepositiveog
negativehelsemessigekonsekvenser,og gi en samletvurderingknyttet til endringeri
helsetilstandog helserisikofor ulike befolkningsgrupper.Fysiskeforhold, sosiale
miljøfaktorer og livsstilsfaktorer som følge av reguleringsplanenskalbelyses.Privat
tiltakshaverskalbruke kommunenssjekkliste for helsekonsekvensvurderinger.
§ 18.14 Trafikk
Reguleringsplaner
som inneholdertiltak som kan medføreøkningi biltrafikk på over 400 ÅDT
(årsdøgntrafikk) eller tungtransport på over 200 ÅDT,skal:
inneholdetrafikkprognose
vurdere kapasitetog trafikksikkerhetfor atkomstentil tiltaket, inkludert berørte veikryss
§ 18.15 Støy
Reguleringsplaner
som gjelder eller påvirkerstøyfølsombebyggelse,eller ved etableringog
utvidelseav støyendetiltak, skal:
inneholdestøysonekart
inneholdestøyutredningi samsvarmed retningslinjefor behandlingav støy i
arealplanlegging(T-1442/2016).Støyutredningenskalavklarehvilke nødvendige
avbøtendetiltak på berørte bygningerog utearealerog hvilke alternative planløsninger
som vil være nødvendigslik at støykravene§ 16.2 kan oppfylles.
§ 18.16 Luftkvalitet
Reguleringsplaner
i områdermed antatt luftforurensningover anbefaltegrenserfor
luftkvalitet (gul eller rød soneT1520/2012),skalomtale statusog konsekvenserknyttet til
luftforurensningi samsvarmed retningslinjerfor behandlingav luftkvalitet i arealplaner
(T1520/2012)for etableringav ny luftfølsom bebyggelse(kap.5.2) og ved etableringav
luftforurensendevirksomhet(kap.5.3). Det skalbådetas hensyntil områdetsegnethetfor
ulik arealbrukut fra luftforurensningsforholdog hvilke tiltak som bør gjennomføresfor å
unngåøkt forurensning.
§ 18.17 Elektromagnetiskstråling
Dersomny bebyggelseog anleggsom er beregnetfor personoppholdforeslåsplassertnær
høyspentledninger,kablerog transformatoreri kraftnettet e.l. som kan medføre
magnetfeltnivåerover 0,4 µT (mikrotesla),skaldet gjennomføresutredningersom skalgi
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grunnlagfor å vurdere bebyggelsensog anleggetsplassering,og forebyggendetiltak for å
reduseremagnetfeltet.
Dersomnyetableringerav elektriskeanleggkan medføremagnetfeltnivåerover 0,4 µT
(mikrotesla),skaldet gjennomføresutredningersom skalgi grunnlag for å vurdere anleggets
plassering,og forebyggendetiltak for å reduseremagnetfeltet.
§ 18.18 Variert boligsammensetning
Ved reguleringskalplanforslagetredegjørefor hvordanplanen
gir mulighet til samhandlingmellom naboergjennomformell og uformell kontakt
hvordanplanforslagetbidrar til et mangfoldig,variert og stabilt bomiljø i området
hvordanden enkelte kan ha sin boligkarrierei det lokalmiljøetde flytter inn i, ved endret
livssituasjonpå grunn av alder, sykdom,samlivsbruddeller annet
§ 18.19 Miljøoppfølging og -overvåking
a) Kommunenkan krevemiljøprogrami plansaker.Til detaljreguleringsforslag
for bebyggelseog
anleggskaldet utarbeidesen miljøoppfølgingsplanfor planlegging- og anleggsperioden
.
b) I reguleringsplanersom berører viktige miljøforekomster,vassdrageller kan føre til annen
forurensningeller skade,kan kommunenstille krav til overvåkingog rapportering.
c) Miljøoppfølgingsplanenskalgjøre rede for hvordanfølgendehensynkan bli ivaretatt på en
effektiv, miljøvennligog smidigmåte:
anleggstransport
byggetrinn
parkeringi anleggsperioden
grunnarbeider,massetransportog massehåndtering
trafikkavviklingog -sikkerhet
krav til anleggsstøy,vibrasjoner,støv,luftforurensningog vannkvalitetog avbøtende
tiltak
beskyttelseav vegetasjon,jordsmonnog lokalt biologiskmangfoldsom skalbevares
d) Rammesøknad
som utarbeidesmed grunnlagi reguleringsplansom krever
miljøoppfølgingsplan,skalleveresmed en redegjørelseom hvordanhensynenei
miljøoppfølgingsplanen
konkret vil bli ivaretatt i byggeprosjektet.Tiltakeneskalvære
ansvarliggjort,målbareog sikret i tilknyttede planer for hele anleggsperioden.
e) Ved krav til overvåkningog rapporteringskalførtilstand i berørte bekkerog vassdragvære
dokumentert før arbeid kan igangsettes.Miljøoppfølgingsplanenskalinneholde
grenseverdierfor avvikbasertpå dokumentertførtilstand.
f)

NS3466:2009(Miljøprogramog miljøoppfølgingsplanfor ytre miljø for bygg- og anleggs- og
eiendomsnæring)skalbenyttesved utarbeidelseav dokumentene,begrensettil
anleggsperioden.

§ 18.20Renovasjon
Reguleringsplan
skalredegjørefor lokaliseringog løsningerfor renovasjon.
§ 18.21 Brann og redning
Reguleringsplan
skalredegjørefor hvordanhensynettil brann- og redningstjenesterer
ivaretatt.
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Bestemmelsertil arealformål
(plan- og bygningsloven§§ 11-10 og 11-11)

§ 19 Landbruks-, natur- og friluftsformål
§ 19.1 LNF1 – Strandsonenlangssjøen
I LNF1-områdeneer tiltak som nevnt i pbl § 20-1 ikke tillatt, med unntak av:
fasadeendring
bygningerog mindre anleggsom inngåri landbruksformål
miljøvennligeanleggfor vannforsyningog avløpshåndtering
riving av bygninger,konstruksjonereller anlegg
gjenoppbyggingav godkjentbygningetter brann
etableringav kommunalevann- og avløpsledningerog stikkledningertil
boligeiendommerog fritidseiendommer
§ 19.2 Bestemmelser til LNF-områdene
a) Eksisterendeboliger utenfor 100-meters-beltet langsvassdrag
Det tillates ikke etablering av flere boenheter.Tilbygg,påbyggog fasadeendringmå ikke i
vesentliggrad endre husetskarakter.
Følgendevilkår gjelder:
Eksisterendegårdstunmed hovedbygningog driftsbygning:
Ved slik tillatelse skalprosentbebygdareal (% BYA– bebygdareal i forhold til
tomteareal)ikke overstige24 %. Bebyggelsens
samledebebygdeareal (BYA)for bolig,
garasjeog uthus må enten være mindre enn 200m², eller så må dennebebyggelsens
samledebruksareal(BRA)ikke overstige400 m².
Dersomdet ikke byggesgarasjesamtidigmed boligen,skaldet ved beregningav samlet
bebygdareal (BYA)reserveresminst 42m² for senerebyggingav garasje.
Arealberegningerskalværei samsvarmed tekniskforskrift (TEK)og NS3940.
Maksimalgesimshøydeer 6,00 m. Maksimalmønehøydeer 8,50 m.
For garasje/uthuser maksimalgesimshøyde3,00 m og maksimalmønehøyde5,00 m.
Høydeneregnesfra planert terrengsgjennomsnittsnivårundt bygget.I sterkt skrånende
terreng kan større høyderfor garasjergodkjennes.
Påeiendommenskaldet være plasstil minst én garasjeplassog én biloppstillingsplass
per bolig.
Eksisterendeboligeiendommermed bolig og garasje:
Ved slik tillatelse skalprosentbebygdareal % BYA(bebygdareal i forhold til tomteareal)
ikke overstige22 %.
Utvidelsenmå ikke medføreøkningi antall boenheter.
Maksimalgesimshøydeer 6,00 m. Maksimalmønehøydeer 8,50 m for bolighus.
Garasjetillates oppført med bruksarealpå maks36 m² og bebygd areal(BYA)på maks40
m².
Maksimalgesimshøydeer 3,00 m og maksimalmønehøyde 4,50 m for garasje.
Påeiendommenskaldet være plasstil minst én garasjeplassog én biloppstillingsplass
per bolig.
b) Eksisterend
e fritidshusutenfor 100-metersbeltet langsvassdrag:
Tilbygg,påbyggog fasadeendringmå ikke i vesentliggrad endre husets karakter.
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Ved slik tillatelse skalbruksareal(BRA)/bebygdareal(BYA)for fritidshuset ikke
overskride60 m²/70 m², jf. tekniskforskrift (TEK)og NS3940.Maksimalgesimshøydeer
3,00 m og maksimalmønehøydeer 5,00 m. Høydeneregnesfra planert terrengs
gjennomsnittsnivårundt bygget.
Ved tillatelse til oppføringav uthus er bruksareal(BRA)/bebygdareal(BYA)begrensettil
20 m²/23 m² med maksimalgesimshøyde2,50 m og maksimalmønehøyde3,50 m.
Høydeneregnesfra planert terrengsgjennomsnittsnivårundt bygget.
c) Eksisterendebolig- og fritidshus innenfor 100-meters-beltet langsvassdrag
:
Det tillates ikke oppført bolighus,fritidshus, uthus/carport/garasjeeller tilbygg/påbyggtil
eksisterendebygninger.
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Bestemmelserog retningslinjer til hensynssoner
(plan- og bygningsloven§ 11-8)

§ 20 Sikringssoner
§ 20.1 Nedslagsfeltdrikkevann,H110(Temakart2)
Drikkevannsinteressen
skalværeoverordnet alle andre interesserinnenfor hensynssonen.I
tillegg gjelder følgendebestemmelserovenfor enhversom ferdeseller oppholdersegved
drikkevannskilden,samt nedbørsfeltet:
Transportog lagringav oljeprodukterog andre kjemikalierskalforegåpå en slik måte at
det ikke utgjør noen fare for forurensing.Forbudet omfatter ogsåhåndteringav maskiner
eller andre kjøretøyved vask,reparasjoner,oljeskift og lignendeaktiviteter som med
fører fare for forurensing.
I nedbørsfelteter det forbudt å ta med levendeorganismersom kan innvirkenegativt på
vannkvaliteten eller økosystemet.
Det er forbudt å bruke motorfartøy på Gjersjøen.Forbudetgjelder alle typer motorer.
For arrangementersom kan påvirkedrikkevannskvalitetenmå det søkesom godkjenning.
§ 20.2 Byggeforbudrundt tunnelåpning,H130(Temakart2)
HENSYNSSONE
H130_1

Innen 50 meter fra ytterkant tunnelveggfor E6er det ikke tillatt med arbeiderog tiltak som
kan medførerystelsereller på annenmåte skadetunnelen eller tunnelinnredningen.
HENSYNSSONE
H130_2

Innen 15 meter fra ytterkant tunnelveggfor fv. 152 Rikåstunnelenog fv. 127 Ingiertunnelen
er det ikke tillatt med arbeiderog tiltak som kan medførerystelsereller på annenmåte skade
tunnelen eller tunnelinnredningen.
§ 20.3 Andre hensynssoner, H190(Temakart2)
HENSYNSSONE
H190_1 PUMPESTASJON
VEDGJERSJØEN

Innenfor sonenskaldet ikke voksebuskerog trær. Gressetskalholdeslavt og fritt for
brennbart materiale.
HENSYNSSONE
H190_2OVERJERNBANETUNNEL

Innenfor hensynssonener det ikke tillatt med boring i grunneneller andre tiltak som kan
medføreskadepå tunnelanlegget,uten særskilttillatelse fra jernbanemyndigheten.

§ 21 Støysoner
§ 21.1 Rødsone – vei, bane, helikopter iht. T-1442,H210(Temakart3,4 og 6)
Det er ikke tillatt å etablereeller utvide støyfølsombebyggelsei rød støysone.Det samme
gjelder opprettelseav nye eiendommer.Innenfor områder avsatttil sentrumsformåleller
gjennomføringssone
for omforming kan ny bebyggelsetillates dersomfølgendevilkår
oppfylles:
Alle støykravtil innendørsstøynivåi byggtekniskforskrift (jf. kap. 13 del IV) oppfylles.
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Alle støykravtil utendørsstøynivå(jf. § 16.2 pkt a)) oppfyllesved alle soveromi boliger,
eller på minst en fasadei annenstøyfølsombebyggelse.
Alle bruksenheterhar tilgangtil tilstrekkeliguteoppholdsareal,der støykravenetil
utendørsstøynivåikke overskrides.
Alle boenheterer gjennomgående.
§ 21.2 Gul sone – vei, bane, helikopter iht. T-1442,H220(Temakart3,4 og 6)
Det er ikke tillatt å etablereeller utvide støyfølsombebyggelsei gul støysone,med mindre
følgendevilkår oppfylles:
Alle støykravtil innendørsstøynivåi byggtekniskforskrift (jf. kap.13 del IV) oppfylles.
Alle støykravtil utendørsstøynivå(jf. § 16.2 punkt a)) oppfyllesfor alle soveromi tilfelle
boliger, eller på minst en fasadei annenstøyfølsombebyggelse.
Alle bruksenheterhar tilgangtil tilstrekkeliguteoppholdsareal,der støykravenetil
utendørsstøynivåikke overskrides.
§ 21.3 Andre støysoneriht . § 16.2.1,H290(Temakart5)
Det er ikke tillatt å etablereeller utvide støyfølsombebyggelsei støysonen.

§ 22 Faresoner
§ 22.1 Flomfare,H320_1 og H320_2(Temakart7)
a) Innenfor hensynssone
r skaldet gjennomføresvannlinjeberegningerfor å beregnemer
eksakteflomhøyder.Når slikeberegningerer gjort kan hensynssonenjusteresi
reguleringsplan.
b) Alle tiltak innenfor angitte hensynssone
r for flom skaldimensjoneresog sikresi samsvarmed
føringer fra NVE,iht. TEK17 § 7-2, med en klimafaktor på 1,5.
c) Dokumentasjonav hvordanflomhensyner ivaretatt skalfølge alle plan- og byggesakersom
inkludererområderinnenfor hensynssonefor flomfare.
d) I dissesoneneskaldet ikke gjøresbygnings- eller anleggsmessige
tiltak som kan påvirke
stabiliteten i elvesidenenegativt.Sålangt det er skjøtselsmess
ig forsvarligskaltrær og annet
vegetasjonsrotsystem
bevares.Anleggsmessige
tiltak kan utføres som et ledd i
elveforbygning.
For tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven§ 20-1 første ledd bokstava), d) og m) som
omfatter flomveier med tilrenningsarealstørre enn 5000m2 skaloverflatevann
håndterespå en slik måte at det ikke vil medførefare for byggeprosjekteteller medføre
skaderpå byggverkpå inntilliggendenaboeiendommerved evt. endringav vannveier.
Det tillates ikke nybyggnærmereenn 5 m fra flomvei med tilrenningsarealstørre enn
eller lik 50 000 m2, med mindre hensiktenmed tiltaket er å forebyggeerosjoneller
forbedre overvannshåndteringen.
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HENSYNSSONE
H320_1

Omfatter området innenfor byggeforbudssonen
etter utført modelleringav 200-årsflom.
HENSYNSSONE
H320_2

Innenfor hensynssonenkrevesdet i forbindelsemed utarbeidelseav nye reguleringsplaner
nærmereutredning/undersøkelsemed hensyntil overvannshåndteringog flom. Nødvendige
sikringstiltak/avbøtendetiltak må utføres i tråd med utredningensanbefalinger,eventuelt
må byggeforbudileggeskritiske områder.
§ 22.2 Høyspenningsanlegginkludert høyspentkabler, H370(Temakart8)
Det tillates ikke etablert bebyggelsei hensynssonen.Alle tiltak i terreng og alt arbeid i
hensynsonenskalpå forhånd avklaresmed netteier. Ved nedgraving av høyspentkabelskal
det fastsettesgrenseverdier for magnetfeltfor bebyggelsefor varig opphold i
detaljregulering.
§ 22.3 Mulighet for kvikkleire, H310(Temakart16)
Hensynssonen
omfatter områdermed mulighet for kvikkleirei henholdtil NGIs
løsmassekartlag
«Marin grenseog mulighet for marin leire». Reguleringsplaner
for områder
innenfor hensynsonenskalinneholdeen vurderingsom dokumentererat sikkerhetmot
kvikkleireskreder ivaretatt i henholdtil NVEsveileder«Sikkerhetmot kvikkleireskred.»Det
sammegjelderved søknadom tiltak som kan medførefare for skred.
§ 22.4 Storulykkevirksomheter,H390_1(Temakart17)
Aktsomhetsområdeneskalleggestil grunn for plan- og byggesaksbehandlingen.
Ved endring
eller utviding av eksisterendevirksomhetmå omfangav aktsomhetsområdei temaplanen
vurderespå nytt. Endring av aktsomhetsområdemå eventuelt avklaresgjennom
reguleringsplan.Innenfor aktsomhetssonenskaldet ikke etableresskoler,barnehager,
sykehjemeller andre sårbarebygg.
Innenfor aktsomhetssonenskaldet i forbindelsemed regulering og utbyggingav boliger,
hotell, kjøpesenter,publikumsarenaerog lignendesom innebærerpermanentopphold av
personer,foreliggeen kartleggingog vurderingav den påvirkningdet farlige anleggetutgjør
for tiltaket. Tillatelsekan ikke gis med mindre tiltaket kan sikrestilfredsstillendemed
eventuelleavbøtendetiltak.

§ 23 Infrastruktursoner
§ 23.1 Rekkefølgekravtil infrastruktur, H 430 (Temakart9)
HENSYNSSONE
H430_1

I Mastemyrnæringsparkskalutbyggingikke finne sted før ny løsningi kryssetTrollåsveien/
Lienga/ Mellomåsveiener etablert.
HENSYNSSONE
H430_2

I sentrumsområdetog boligområdetpå Sofiemyrskalutbyggingikke finne sted før ny
kryssløsningi Sønsterudveien/ Valhallaveiener etablert.
HENSYNSSONE
H430_3

I fortettingsområdeFløysbonn(H810_3)og næringsområdenei sør skalutbyggingikke finne
sted før ny atkomst/rundkjøringi Taraldrudveienog sykkelveimed fortau langsKongeveien/
Sønsterudveien(fra planområdettil Skiveien)er etablert.
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HENSYNSSONE
H430_4

I sentrums- og fortettingsområderi Oppegårdsyd skalutbyggingikke finne sted før ny
atkomst til fylkesvei152 fra området øst for jernbanener etablert.

§ 24 Sonermed angitte særligehensyn
§ 24.1 Hensynfriluftsliv, H530(Temakart10)
a) Hensynssonen
omfatter viktige nærfriluftsområdersamt viktige turveger/skiløyper.
b) Tiltak som bryter opp området, hindrer tilgangeller bruk til friluftsformål eller på annen
måte medfører at naturverdieri området forringes,tillates ikke.
c) Det skal gjennomføresavbøtendetiltak for å forebyggeskadevirkningerav eventuelletiltak.
d) Massedeponi,bakkeplaneringog andre tiltak som i vesentliggrad endrer landskapet og kan
ha konsekvenserfor landskapsbildeeller friluftsliv krever reguleringsplanfør gjennomføring.

§ 24.2 Bevaringnaturmiljø, H560(Temakart11)
De fire følgendehensynssonerhar egneretningslinjer.Retningslinjenestår i kursivsist i
avsnittet.
HENSYNSSONE
H560-1

Sonenomfatter områdermed naturverdi av nasjonalverdi (tilsvarendekategoriA = svært
viktig) i kommunensnaturtyperegistrering.I disseområdeneskalalle tiltak som kan forringe
naturverdieneunngås.
HENSYNSSONE
H560-2

Sonenomfatter områdermed naturverdi av regionalverdi (tilsvarendekategoriB=viktig)i
kommunensnaturtyperegistrering.I disseområdeneskalalle tiltak som kan forringe
naturverdienetilstrebesunngått.
HENSYNSSONE
H 560-3

Sonenomfatter områdermed naturverdierav lokal verdi (tilsvarendekategoriC = lokalt
viktig) i kommunensnaturtyperegistrering.I disseområdeneskalalle tiltak som kan forringe
naturverdienesøkesunngått.
HENSYNSSONE
H 560-4

Sonenomfatter viktige vilttrekk og økologiskefunksjonsområder.I disseområdeneskalnye
tiltak som kan påvirkeområdetsfunksjonfor naturtyper og arter søkesunngått. Dersomdet
leggestil rette for tiltak i disseområdenemå det ved behandlingav plan eller tiltak
dokumenteresat hensynenebak sonenivaretaspå en tilfredsstillendemåte.
RETNINGSLINJER

Vedplanarbeidersom kan berørehensynssoner
560-2 eller -3 skal landskapskvaliteterog
viktige sammenhengeri grønnstrukturfor fauna og flora væreet viktig premissfor
planarbeidet,og konsekvensene
for naturmiljø utredesved planlegging.
Det skal gjennomføresavbøtendetiltak for å forebyggeskadevirkningerav eventuelletiltak.
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Massedeponi,bakkeplaneringog andre tiltak som i vesentliggrad endrerlandskapetog kan
ha konsekvenserfor landskapsbil
de, eller biologiskmangfoldkreverreguleringsplanfør
gjennomføring.
§ 24.3 Bevaring kulturmiljø, H570(Temakart12)
Til de fire følgendehensynssonerer knyttet retningslinjer.Retningslinjenestår i kursiv.
HENSYNSSONE
H570_1BEVARINGSVERDIG
BEBYGGELSE
OGMILJØ(Vedlegg- kulturminnevern)

For eiendommereller bebyggelsesom i segselveller som del av et miljø i det ytre har
historisk,arkitektoniskeller annenkulturell verdi sombør bevaresgjelderfølgende:
a) Forhensynssonen
gjelder bestemmelsenei § 17.3.
b) Bevaringsverdigbebyggelseskal søkesvedlikeholdt.
HENSYNSSONE
H570_2KULTURMILJØ
(Vedlegg- kulturminnevern)

Dennehensynssonen
omfatter eiendommerog bebyggelsesom inngår i et bevaringsverdig
kulturmiljø men som ikke i segselver bevaringsverdig
.
a) Vedreguleringeller tiltak på slikeeiendommerskal det leggesvekt på å bevare,og om mulig
tilbakeførebebyggelsensopprinneligekarakter og byggestil.Dette gjeldersærligbygningers
form, takform, fasade,dører,vinduerog andrebygningsdeler,bygningsdetaljer,materialbruk
og fargebruk.
b) Ny bebyggelseeller nye konstruksjonerbør tilpasseskulturmiljøet og utformesslik at de ikke
skjuler,dominererover eller skjemmerbevaringsverdigeeller frededebygningerog
kulturmiljø.
c) Det skal leggesvekt på å opprettholdekulturhistoriskverdifull tomtestruktur, historiske
vegetasjonselementer
og bygningerssæregneplasseringi landskapog terreng.
HENSYNSSONE
H570_3KULTURLANDSKAP

a) Vedplanarbeidsom kan berøreviktige kulturmiljø eller sammenhengende
kulturlandskap
skal konsekvensene
for kulturlandskapog kulturmiljø utredes,med særligvekt på
landskapsbilde.
b) Massedeponi,terrengplaneringog andre tiltak som kan ha vesentligekonsekvenserfor
landskapsbildekreverreguleringsplanfør gjennomføring.
Følgendekulturlandskapskal bevares:
jordbrukslandskapetmellommiddelalderkirkenei Skiog Kråkstadog moreneryggenemed
tidlig bosettingssporog ferdselsveier
Kråkstadkirke med omgivelser
Skikirke med omgivelser
Bålerud–Sjødal
Oppegårdkirke med omgivelser
Gjersjøelvdalen
–Hvitebjørn
Ingierstrand
Gjersjøenmed omgivelser
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HENSYNSSONE
H570_4HISTORISKE
VEIFAR

Historiskeveifar skal søkesbevart. Det skal ikke tillates tiltak som kan forringe veiens
historiskekvaliteter.
HENSYNSSONE
H570_5LISTEFØRTE
KIRKER

For hensynssonen
gjelderbestemmelsenei § 17.4.

§ 25 Båndleggingssoner
§ 25.1 Båndleggingetter lov om naturvern/naturmangfoldloven, H720(Arealplankart)
HENSYNSSONE
H720-1

For området gjelder forskrift om Rullestadtjernnaturreservat(jf. FOR-1992-10-02-749).
HENSYNSSONE
H720-2

For området gjelder forskrift om Midtsjøvannnaturreservat(jf. FOR-1992-10-02-748).
HENSYNSSONE
H720-3

For området gjelder forskrift om Nærevannnaturreservat(jf. FOR-1992-10-02-750).
HENSYNSSONE
H720-4

For området gjelder forskrift om Gaupesteinmarkanaturreservat(jf. FOR-2013-01-25-83).
HENSYNSSONE
H720-5

For området gjelder forskrift om Kollåsennaturreservat(jf. FOR-2013-03-15-284).
HENSYN
SSONE
H720-6

For området gjelder forskrift om Delingsdalennaturreservat(jf. FOR-2008-09-26-1068).
HENSYNSSONE
H720-7

For området gjelder forskrift om Svartskoglandskapsvernområde
(jf. FOR-2008-06-27-696).
HENSYNSSONE
H720-8

For området gjelder forskrift om Trolldalennaturreservat(jf. FOR-2018-12-14-1940).

§ 25.2 Båndleggingetter lov om kulturminner, H730(Temakart13)
HENSYNSSONE
H730

Det visestil kulturminnelovensbestemmelserfor automatiskfredete kulturminner (lov om
kulturminner kapitel II) og fredning ved enkeltvedtak(lov om kulturminner kapittel V).
§ 25.3 Båndleggingette r markaloven,H740(Arealplankart)
HENSYNSSONE
H740

For området gjelder lov om naturområderi Osloog nærliggendekommuner(Marka)(jf. LOV2009-06-05-35).
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§ 26 Gjennomføringssoner
§ 26.1 Krav om felles planlegging, H810(Temakart14)
Forutsattat tiltaket ikke vanskeliggjørhelhetlig utvikling innenfor den aktuellehensynssone,
kan mindre transport- og infrastrukturtiltak unntasfra kravet om felles planlegging.
HENSYNSSONE
H810_1

For området Rosenholmskal det utarbeidesen felles reguleringsplanfor alle eiendommeri
sonen.
HENSYNSSONE
H810_3

For området på Fløysbonnskal det utarbeidesen fellesreguleringsplanfor alle eiendommeri
sonen.
HENSYNSSONE
H810_4

For området Ødegårdenskogskal det utarbeidesen felles reguleringsplanfor alle
eiendommeri sonen.
HENSYNSSONE
H810_5

For sentrumsområdetog fortettingsområdeti Oppegårdsyd skal det utarbeidesen felles
reguleringsplanfor alle eiendommeri sonen.
HENSYNSSONE
H810_6

For strandsonenutarbeidesen felles reguleringsplanfor eiendommeneinnenfor
hensynssonen.

§ 26.2 Omforming, H820(Temakart15)
HENSYNSSONE
H820_1

Innenfor området Rosenholmskaldet sikreshøy utnyttelsesgradtilpasset
kollektivtilgjengeligheten.Eksisterendebebyggelsepå Rosenholmcampusog Li gård skal
innarbeidesi felles plan. Næringsandelenskalkonkretiseresi områdereguleringen.
HENSYNSSONE
H820_3

Området på Fløysbonnskaltransformerestil boligområdemed lavereutnytting enn i
prioriterte utbyggingsområder.
HENSYNSSONE
H820_4

Ved planleggingav ny bebyggelseinnenfor området Ødegårdenskogskaldet reguleresinn
en ny hovedatkomst fra Taraldrudveientil Østli skole.
HENSYNSSONE
H820_5

For sentrumsområdetog fortettingsområdeti Oppegårdsyd skal utbyggingføre til høy
arealutnyttelse.
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Bestemmelser og retningslinjer til
bestemmelsesområder
(plan- og bygningsloven§ 11-8)

§ 27 Bestemmelsesområde
for prioriterte utbyggingsområder#1
(Temakart1)
a) Innenfor områderavsattsom prioriterte utbyggingsområderskaldet ved videre planlegging
og reguleringleggesvekt på høy arealutnyttelse,fortetting og transformasjonmed høy
kvalitet og miljøvennligeutbyggingsprosesser.
b) Planleggingenskalstyrke sykkelog gangesom fremkomstmiddelog fremme universell
utforming.
c) Grønnekorridorer og vassdragskalikke fragmenteres.
d) Hensynettil godegrøntarealer,uteoppholdsarealer,lysforhold,overvannshåndteringosv.
skalivaretas.
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Vedlegg- Kulturminnevern(Temakart12)
HENSYNSSONE
H570_1BEVARINGSVERDIG
BEBYGGELSE
OGMILJØ
Eiendommereller bebyggelsesom i segselveller som del av et miljø i det ytre har historisk,
arkitektoniskeller annenkulturell verdi som bør bevares.
Kulturlandskapetrundt Oppegårdkirke
37/1 Sjødalgård
37/5 Sjødalsenga
35/15 Bålerudgård
35/7 Solheim
36/1 SøndreOppegård
37/2 SøndreSjødalstrand
37/6 Sjødalstrand
33/5 VestreOppegård
34/1 Grønmo
Pådiversegnr/bnr:
Veistrekningenmellom Sandvadbakkene
og Oppegårdkirke, del av RoaldAmundsensvei.
Oppegårdmarka
49/171 Fløisbonngård
42/5 Dammen/Sønsterud
49/4 Sagstuen
KongeveienOslogrense– Ødegården
KongeveienSønsterud– SkiveienKongeveien
Oldtidsveiensør for Fløisbonn
Sætreveien– Haugbru
Området rundt Gjersjøen
46/4 Villa Sandviken
46/7 Gjersjøenbensinstasjon
46/16 Tyrigrava
45/1 Kurudgård
45/1 Sjeisen
45/1 Sjeisenåsen
47/1 Skytestillingved Gjersjøbru
Pådiv. gnr/bnr:
GamleMosseveiÅs grense– Oslogrense
Annen gårdsbebyggelse
32/68 Bjørnsrudgård
46/1 Dal gård
41/41 Ekornrudgård
48/32 Hvitebjørngård
32/71 Torbjørnrud
40

41/22 Øvre Ekornrudgård
Bålerud-området
32/47 Bekkenstenbrygge
35/14 Bålerudbrygge
35/2 Svartskogbrygge
35/62 Uranienborg
35/5 Framveien54
32/47 Ingierstrandveien126
35/51 Linnekastveien6
35/21 Linnekastveien24
35/32 Linnekastveien30
35/1 RoaldAmundsensvei 145
35/80 RoaldAmundsensvei 156A
35/61 RoaldAmundsensvei 159A
35/64 RoaldAmundsensvei 161
35/72 RoaldAmundsensvei 172
35/86 RoaldAmundsensvei 174A
35/114 RoaldAmundsensvei 188
35/42 & 35/38 Hageanleggmed forstøtningsmurog trapp, Svartskogveien4
35/65 Svartskogveien11
35/147 Svartskogveien13A
35/20 Svartskogveien14
35/10 Svartskogveien15
35/17 Svartskogveien20
35/43 Svartskogveien22
Området rundt Oppegårdstasjon
44/162 Greverudskole
44/846 Oppegårdstasjon
44/97 Bergstien2
44/44 Durendalveien4
44/1 Gjersjøveien 31A
44/948 Gjersjøveien31B
42/8 Kongeveien297
44/57 Kongeveien302
44/627 Kongeveien323
44/659 Kongeveien327
44/825 Mølleveien28
44/121 Nordliveien3
44/247 Skiveien211
44/9 Sætrehøgden,Skiveien216
44/43 Odlobygget,Skiveien200
44/161 Slåbråtveien14A
44/198 Snorresvei5
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44/191 Solveien1
44/129 Solveien3
44/123 Sætreskogveien
3
44/127 Sætreskogveien
11A
44/287 Sætreskogveien
21
44/105 Velletsvei 2
Området rundt Kolbotn/ Solbråtan
40/5 Kolbotn stasjon
40/286 Kolbotnskole
40/345 Kolbotn kirke
40/161 Kullebundskole
40/1042Kullebundgård
40/67 OppegårdRådhus
40/202 Skogsland
40/135 Tårnhuset
40/269 Villa Breskekjær
40/57 Bekkeliveien7C
40/97 Bekkeliveien11C
40/140 Bekkeliveien15B
40/60 Bekkeliveien20A
40/61 Bekkeliveien22A
40/46 Borgenveien2
40/38 Authen,Ekornrudveien30
40/329 Heimenveien14
40/50 Heimenveien23
40/49 Heimenveien41
40/177 Holteveien8
40/175 Holteveien9
40/179 Holteveien11
40/182 Holteveien14A
40/257 Kapellveien11A
40/302 Liaveien26
40/303 Liaveien28C
39/133 Lienga7, Kodakbygget
40/489 Ormerudveien36A
39/130 Li gård,Rosenholmveien31
39/55 Li gård,Rosenholmveien37
40/132 Solbråtanveien26A
40/133 Solbråtanveien28A
40/23 Solbråtanveien34A
40/218 Solbråtanveien36A
40/261 Solbråtanveien 52
40/129 Solbråtanveien60
40/163 Villa Liljen,TheodorHansensvei 16B
42

40/73 Villa Liljevik, TheodorHansensvei 13
Området Myrvoll/ Greverud
43/107 Askli
43/106 Aspelund
43/109 Fjeldthun
43/1399VestreGreverudgård,tu net med bolighusfra 1880
42/22 Østre Greverud,gårdstunetm/ bygninger
43/196 Kappveien1
Området Gjersjøelva
48/39 Berget
48/39 Holmen
48/46 Kruttmølleplass
48/33 Kraftstasjon
48/33 Industrikulturminneri Gjersjøelvdalen
39/65 Tittut
39/64 Solerud
39/66 Øvre langstrøm
Ingierstrand
32/28 Ingierstrandbad
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Området rundt Oppegårdstasjon
44/264 Fageråsveien5A
44/551 Fageråsveien17B
44/309 Kjelsåsveien12
44/637 Mølleveien11
44/64 Skiveien231
43/11 Skjervenveien5A
44/133 Slåbråtveien3
44/279 Slåbråtveien5
44/156 Slåbråtveien7
44/187 Slåbråtveien8
44/537 Slåbråtveien17A
44/79 Slåbråtveien19
44/65 Slåbråtveien20A
44/124 Sætreskogveien
5
44/158 Sætreskogveien
19A
43

44/24 Tusseveien6
44/336 Velletsvei 10
Området rundt Kolbotn/ Solbråtan
40/65 Bekkeliveien6
40/78 Bekkeliveien10B
40/45 Borgenveien1A
40/94 Borgenveien3A
40/40 Ekornrudveien20B
40/21 Ekornrudveien25
40/178 Holteveien10B
40/226 Kapellveien5C
40/281 Kapellveien12
40/258 Kapellveien13C
40/74 Midtoddveien10
40/14 Midtoddveien12C
40/156 Ormerudveien28B
40/19 Solbråtanveien20
40/32 Solbråtanveien42G
40/131 Solbråtanveien58
Området Myrvoll/ Greverud
43/271 Bjørnemyrveien43
43/860 Greverudveien11
43/99 Skiveien134A
43/1307Skiveien134B
43/38 Østliveien22
43/53 Østliveien3
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