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1. Innledning

Bakgrunn:

I tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal boligbygging og 
byutvikling i Nordre Follo kommune skje i prioriterte utbyggingsområder. Hovedtyngden 
av veksten skal skje i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og områder med 
høyfrekvente bussruter. En slik bymessig fortetting skal hindre nedbygging av natur, redusere 
biltrafikk og styrke grunnlaget for bruk av kollektivtransport.

Samtidig som utbyggingsmønsteret i Nordre Follo kommune skal være arealeffektivt, skal 
det også ivareta menneskets behov for høy bokvalitet, gode møteplasser og mangfold 
i funksjoner og aktiviteter som genererer et aktivt byliv. Samlet sett vil dette bidra til at 
Nordre Follo blir en attraktiv kommune både for nye innbyggere og for etablering av nye 
arbeidsplasser.

Kommuneplanen for Nordre Follo kommune 2019-2030 løfter frem de fire 
hovedsatsingsområdene: Sammen for en ny kommune, Trygg oppvekst, Aktiv hele livet 
og Byvekst med grønne kvaliteter. Satsningsområdene skal sikre at viktige hensyn knyttet 
til blant annet barn og unge, folkehelse, blågrønne strukturer, klima og friluftsliv sikres, 
integreres og prioriteres i alle reguleringsplaner på et tidlig stadium i planprosessen.

Hensikt:

I 2018 kom ny Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven, der det innføres mer detaljerte krav til den innledende fasen i planarbeid.

Formålet med et planinitiativ er å skape forutsigbare og effektive planprosesser ved 
at problemstillinger og premisser blir avklart på et tidlig stadium. Planinitiativet skal gi 
en oversikt over og forståelse for ulike berørte parters interesser, identifisere mulige 
interessekonflikter og presentere et vurderingsgrunnlag som sikrer at partene på et tidlig 
tidspunkt kan ta stilling til den kommende plansaken.

For å sikre at det velges riktig plangrep for området, og for å oppnå en god sammenheng 
mellom reguleringsplaner og kommunens overordnede by- og tettstedsutviklingsintensjoner, 
skal det som del av planinitiativet utarbeides en stedsanalyse med påfølgende 
mulighetsstudie og volumalternativer. Det er viktig at stedsanalysen utarbeides før konseptet 
for planforslaget er fastsatt. Et planinitiativ skal utarbeides for alle reguleringsplaner, og 
sendes kommunen senest ved anmodning om oppstartsmøte.  Planinitiativ og referat fra 
oppstartsmøtet vil utgjøre det sentrale grunnlaget for videre planprosess og diskusjon med 
kommunen.

Om veilederen:

Veilederen beskriver en praktisk fremgangsmåte for utarbeidelse av og krav til innhold i planinitiativ 
som fremmes i Nordre Follo kommune.

Planinitiativet er delt inn i tre deler, hvorav første del består av en prosessavklaring. I 
prosessavklaringen skal forslagstiller beskrive medvirkningsprosess og utredningsbehov. Del 2 
består av en stedsanalyse. Stedsanalysen skal både kartlegge hvilke virkninger planarbeidet vil 
medføre utenfor planområdet, og avdekke eventuelle forhold utenfor planområdet som legger 
føringer for utforming av planforslaget. Stedsanalysen skal gi en oversikt over alle relevante føringer 
og gjeldende planer, og en oppsummering av alle verdier i området som vil ha betydning for 
utvikling av arealet. Stedsanalysen oppsummeres i et anbefalingskart.

Planinitiativets tredje del består av en mulighetsstudie. Mulighetsstudiet skal legge 
anbefalingskartet fra stedsanalysen i til grunn, og vise ulike alternativer for utvikling av arealet. Alle 
alternativer skal forholde seg til kommunens og arealets ramme for utvikling. Mulighetsstudiet skal 
vise hvordan prosjektet vil påvirke helheten i byen, og hva det konkret vil gi tilbake til samfunnet i 
form av funksjoner, arkitektur, bidrag til å løse utfordringer i lokalsamfunnet el.



2. Prosessavklaring

2.1 - Hensikten med reguleringsplanen

Innledende kapittel skal beskrive formålet med reguleringsplanen på en kort, konsis 
og faktabasert måte.

Følgende skal beskrives:

• Formål med planen
• Visjonen for prosjektet

2.2 - Samarbeid og medvirkning

Medvirkning i plansaker følger av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dette er 
lovens minstekrav, og i mange plansaker er det behov for ytterligere medvirkning.

Kommunen skal sikre innbyggernes mulighet til å påvirke utforming av eget 
nærmiljø og levekår. Særlig gjelder dette barn, unge og grupper som krever spesiell 
tilrettelegging. Dette støtter opp under kommuneplanens hovedsatsningsområder 
Sammen for en ny kommune og Trygg oppvekst.

I planprosesser med særlige og viktige konfliktområder skal det beskrives en 
strategi for hvordan disse utfordringene er tenkt håndtert. Beskrivelsen vil utgjøre 
et viktig grunnlag for kommunene, fylkeskommune og Fylkesmann for å vurdere 
om medvirkning og avklaring av kjente og potensielle interessemotsetninger er 
tilstrekkelig ivaretatt.

2.3 - Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger §1 er det den som fremmer forslag 
til plan etter plan- og bygningsloven som er pliktig til å vurdere om plantiltaket faller 
inn under forskriften. Forslagstiller skal i forbindelse med planinitiativet vurdere 
hvorvidt planen faller inn under krav til konsekvensutredning (KU) i henhold til 
kriteriene i forskriftens §6, §7 og §8. Det skal legges ved en begrunnelse som 
kommunen som ansvarlig planmyndighet kan verifisere og stille seg bak.

2.4 - Samfunnssikkerhet - ROS-analyse

Alle planer for utbygging skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse. Planmyndigheten 
skal påse at dette er gjennomført. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.

Nordre Follo kommune har utarbeidet en mal for ROS-analyser. Malen angir både 
hva som skal foreligge til oppstartsmøte som del av planinitiativet, og hva som skal 
foreligge til komplett planforslag



3. Stedsanalyse

3.1 - Fastsetting av analyse- og planområde

For å få en oversikt over hvordan planområdet vil påvirke og bli påvirket av 
omkringliggende areal, er det viktig at analyseområdet utgjør et større område enn 
planområdet. I tettbebygde strøk bør analyseområdet ikke settes som en villkårlig 
form, men følge strukturer i en god avstand fra planområdet. 
Følgende skal fastsettes:

• Avgrensning av planområdet og utstrekning av analyseområdet illustrert i kart
• Kort redegjørelse for avgrensninge

Regionale krav Kommuneplanen Områdeplaner Funksjons- og designplanen (hvis relevant) Hensynssoner Detaljregulering
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3.3 - Historisk utvikling

Særpreg og identitet skapes i stor grad av et områdes lesbare, fysiske historie. 
Undersøkelser i miljøestetikk viser at mennesker foretrekker ‘beundringssteder’ 
fremfor steder preget kun av moderne arkitektur. Beundringssteder, eller historiske 
steder, gir oss en følelse av at fortiden er med oss, vi tar inn over oss tradisjoner som 
eksisterte på stedet, og det skapes en stedstilhørighet.

Analysen skal:
• Presentere viktige historiske sammenhenger og identitetsbærende elementer som 

er viktige historiefortellere
• Vise hvordan området har utviklet seg til å bli slik det fremstår i dag

• Trekke frem kulturminner og kulturmiljø i området
• Vise den historiske bebyggelsesstrukturen for området og om det fremdeles 

finnes ensartede områder hvor slik bebyggelsesstruktur er intakt

• Fremheve bebyggelse med særlig utpreget arkitektur

Eksempel på historisk utvikling. Kartet viser hovedstruktur for bygninger i området i perioden 1872- 1920. 
Stiplete linjer i grått viser veistrukturen i perioden, mens svart stiplet linje viser en jernbanetrasé i dagens trasé. 
Datidens senterområde ligger rett øst for Høvik kirke vist som en klynge av bygninger. Kilde: Bærum kommune

Planområdet

3.2 - Komparativ plananalyse 

Det er viktig med en god oversikt over sentrale og spesifikke føringer fra overordnede 
planer. Komparativ plananalyse er en metode som bidrar til å avklare planstatus og 
planområdets spesifikke rammebetingelser. 

Analysen skal:
• Oppgi gjeldende planstatus iht. kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan
• Belyse krav, strategier, prinsipper, verdier og kvaliteter reguleringsplanen må ivareta
• Oppgi eventuelle tidligere analyser/studier som er gjennomført i område

Kap. 3.1 og 3.2 utgjør grunnlaget for enhver stedsanalyse. Kapitlene som følger (kap.3.3 - 3.8) gir 
eksempler på hvilke tema som kan være relevante å ha med i en stedsanalyse. Er temaet aktuelt skal 
det analyseres. Listen er ikke uttømmende.  



3.4 - Natur
Dette punktet er delt opp i to underpunkter; natur og naturfare.

Natur har egenverdi. Sjeldne naturtyper og truede arter er spesielt viktige å 
ta vare på for å bevare biologisk mangfold, variasjonsbredde og de økologiske 
sammenhengene i naturen.

Naturfare er en fellesbetegnelse for naturlige prosesser som skyldes 
kombinasjonen klima, grunnforhold og topografi, for eksempel skred og flom. 
Dette vurderes som del av en egen ROS-analyse, men bør, i den grad det er 
forhold som vil kunne ha direkte innvirkning på utbyggingsformål, også løftes 

frem i stedsanalysen.

Analysen skal:
• Vise registrerte arter og viktige naturtyper
• Kartlegge blågrønne strukturer (vann og vegetasjon)
• Vise eventuelle vilttrekk
• Gi en vurdering av naturfare (utdrag fra ROS-analysen)

Eksempel på kartlegging av homogen arkitektur
Kilde: MAD arkitekter

3.5 - Landskap

Ved utvikling, både i by og tettsteder, er det nødvendig med en god forståelse av hva 
som kjennetegner landskapet. Landskapet har stor betydning for menneskets trivsel. 
Landskapet kan også gi begrensninger for hvor utbygging kan foregå.

Strukturerende elementer er viktig for å kunne orientere seg i og lese landskapet. 
I bylandskapet blir bygninger og ulike landemerker de strukturerende elementene. 
Eksempler på andre strukturerende landskapselementer er stier, vei, park og torg.

Analysen skal vise:
• Landskapsrom, karakteristiske landskapsformer, utsiktspunkt og siktlinjer
• Topografi og landskapets orientering
• Grønne forbindelser og viktige koblinger til naturlandskapet
• Viktige byrom, aktive fasader, offentlige og private arealer
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Figur 44 Tegnforklaring neste side. For artsfunn: Se den nasjonale databasen «Artskart». Kilde bakgrunnskart: 
Norgeskart 2019. 

Eksempel på kartlegging av artsmangfold
Kilde: Sweco

Eksempel på kartlegging av eksisterende vegetasjon
Kilde: MAD arkitekter

Eksempel på kartlegging av terrengformer
Kilde: LPO

Eksempel på kartlegging av terrengformer
Kilde: Nordre Follo kommune



3.8 - Sosiokulturelle forhold

Med sosiokulturelle forhold mener vi i denne sammenheng de ”myke” faktorene i samfunnet, dvs. 
det sosiale nettverket i byer og tettsteder. Et sted er mer enn fysiske strukturer. Det skal kartlegges 
og synliggjøres hvordan planområdet og tilgrensende områder brukes og oppfattes av stedets 
innbyggere, med særlig vekt på barn- og unges interesser. 

3.6 - Klima

Nordre Follo kommune har som mål å være en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet 
og å redusere klimagassutslipp med 55% sammenlignet med 2009. Bygg- og eiendomssektoren har 
både direkte og indirekte klimagassutslipp. Direkte klimagassutslipp kommer f.eks. fra transport og 
byggeplassarbeid.  De indirekte utslipp kommer fra produksjonen av byggematerialer (f.eks. betong, 
stål). Nordre Follo kommune har derfor satt seg som mål å etterstrebe at private boligkompleks 
og næringsbygg som er større enn 1000 m2 BRA bygges med minst 35 % lavere klimagassutslipp 
sammenlignet med TEK17-bygg. 

Viktige tiltak for å kutte klimagassutslipp i et byggeprosjekt er å gjenbruke eller ombruke hele eller 
deler av bygningsmassen og byggematerialene, å bruke klimavennlige materialer, å kreve fossilfrie 
byggeplass, å redusere massetransport og å planlegge for lavt energibruk i drift av bygget. 
Analysen skal: 
• Kartlegge eksiterende bygg innenfor planområdet og vurdere muligheter for ombygging av deler  

eller hele bygningsmassen og / eller gjenbruk av materialer
• Vurdere muligheten til å redusere uttak av masser
• Vurdere mulighetene til å redusere fremtidig energibruk og lokal energiproduksjon (solenergi, 

jordvarme) som kan ha konsekvenser for plassering av bygg 

3.7 - Mobilitet og målpunkter

Planområdet vil være et reisemål i seg selv, men også et sted mange reiser forbi og/eller igjennom. 
Det er derfor viktig med en kartlegging av ferdselslinjer og målpunkter i, gjennom og utenfor 
planområdet i dag.

I Nordre Follo kommune skal alle innbyggerne oppleve å ha god mobilitet i sine daglige gjøremål 
gjennom et godt, trygt og effektivt transportsystem. Det skal legges til rette for at det er enkelt og 
naturlig å velge miljøvennlige reisemåter, som bidrar til å nå kommunens og Norges klimamål og 
som også har god effekt på folkehelsen.

Kommuneplanen legger vekt på at det skal etableres gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra 
sentrumsområder og ut til tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Gode og 
universelt utformede gang- og sykkelveier, stier, utendørs oppholdsrom og grøntområder, samt god 
fremkommelighet til og fra kollektivknutepunkter vil være avgjørende for å nå målene. 

Det er også viktig å identifisere fysiske barrierer for mobiliteten for myke trafikanter, for eksempel 
en trafikkert bilvei, en jernbanetrasé eller andre former for fysiske barrierer som hindrer ferdsel 
og skaper omveier for gående og syklende. Sikker skolevei skal ivaretas, og det må derfor gjøres 
en vurdering av mulige konfliktpunkter som krysningspunkt over hovedvei, fra planområdet og 
frem til skolen. Eksisterende snarveier skal kartlegges, og det skal identifiseres potensial for nye 
ferdselslinjer i planområdet som kan bedre forholdene for gående og syklende.

Eksempel på kartlegging av ferdselsårer. 
Kilde: Bærum kommune 

Eksempel på kartlegging av viktige målpunkt og jernbanen 
som barriere. Kilde: MAD arkitekter

Analysen skal inneholde en kartlegging av:
• Eksisterende ferdselslinjer til/fra og gjennom området, herunder veger, gang- og sykkelveger og 

stier/snarveier
• Viktige målpunkt, som for eksempel kollektivholdeplasser, skole og barnehage, viktige byrom/

møteplasser, parker, lekeplasser og publikumsrettede virksomheter
• Skolevei til/fra planområdet
• Fysiske barrierer og andre konfliktpunkter
• Manglende koblinger i gangnettet og potensial for nye ferdselslinjer til/fra og gjennom plan- og 

analyseområdet



3.10 - Anbefalingskart

Anbefalingskartet er en oppsummering av stedsanalysen. Alle kartlagene legges oppå hverandre 
og sammenfatter på denne måten hvilke strukturerende elementer som danner grunnlaget for 
planforslagets utforming, for plassering av ny bebyggelse og av nye uteoppholdsarelaer. Anbefalingskartet 
skal gi grunnlaget for å vurdere nærmere hvilken strukturerende elementer som skal tillegges særlig vekt i 
det videre planarbeidet.
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Samlet analyse

En samlet analyse viser at 
planområdet har god plassering for 
å kunne inngå i en sentrumsutvikling 
i Kolbotn. Området har god kobling 
til hovedveinettet, slik at en utvikling 
her ikke vil belaste sentrumsaksen 
(Kolbotnveien) med unødvendig 
biltrafikk. 

Avstand til stasjonen og sentrum 
tilsier at her kan man leve et bilfritt 
byliv, med det meste av dagliglivets 
nødvendigheter tilgjengelig til fots 
eller på sykkel. Planområdet er på 
omlag samme nivået i terrenget som 
øvrig deler av sentrum, som sikrer god 
tilgjengelighet.

På tvers av planområdet er en turvei 
som utgjør en viktig forbindelse til 
sentrum fra boligene øst for byen. 
Denne skal ivaretas og forbedres ved 
ny utvikling. 

Planområdet inngår i den grønne 
Skrenten, som rammer inn byen mot 
øst.

Oppsummering

Planområdet

300 m

50
0 m

1:3000Eksempel på anbefalingskart. 
Kilde: LPO 

Plangrep basert på anbefalingskartet. Kilde: LPO 

Analyse
Anbefalings-

kart
Analyse

Analyse
Analyse

Analyse

3.9 - Folkehelse og lokalklima

Folkehelsearbeid er en samfunnsoppgave som utøves gjennom påvirkning av faktorer som har 
positive eller negative virkninger på befolkningens helse. Sentralt i folkehelsearbeidet er å styrke 
levekår, bomiljø, lokalklima, sosiale nettverk og tilrettelegging for gode levevaner. Forhold som vil ha 
innvirkning på folkehelse er sentrale for utvikling av plangrep og endelig konsept.

Analysen skal bl.a. belyse:
• Tilgjengelighet/avstand til park og rekreasjonsområder. 
• Tilgjengelighet til tilbud som kan styrke levekåret og levevaner for ulike aldre
• Støy (del av lokalklimaanalyse)
• Luft- eller annen type forurensning (del av lokalklimaanalyse)
• Solinnfall (del av lokalklimaanalyse)
• Gjennomsnittlig vindretning skal vises, f.eks. som en vindrose (del av lokalklimaanalyse)

Eksempel på kartlegging av støy. 
Kilde: LPO 

Kartlegging av vindretning. 
Kilde: Asplan Viak

Figur 11. Overordnet lokalklimakart med vindroser. 

Eksempel på kartlegging av sol-
eksponering. Kilde: MAD arkitekter



4. Mulighetsstudie
Resultatene av stedsanalysen i kapittel 3 gir en forståelse for et områdes historiske og 
fysiske kontekst – som igjen danner grunnlaget for utarbeidelse av en mulighetsstudie med 
volumalternativer.

Mulighetsstudiet skal vise hvilke eksisterende elementer i og i tilknytning til planområdet som kan 
benyttes til å skape identitet, og hvordan prosjektet kan bidra til å skape helhet i, videreutvikle og 
vitalisere planområdets omgivelser.

Mulighetsstudiet skal også inneholde en vurdering av positive og negative virkninger ved de 
ulike konseptene som legges frem, og vise hva prosjektet konkret vil gi tilbake til samfunnet. 
Vurderingen av konseptene vil danne grunnlag for diskusjon i oppstartsmøtet og endelig valg av 
strategi for utvikling av området.

Volumalternativer er en viktig del av mulighetsstudiet. Denne delen av studiet skal bidra til å 
skape bedre forståelse for hvordan og på hvilken måte de nye, fysiske elementene i et konkret 
byggeprosjekt enten vil forsterke stedets karakter, videreutvikle eksisterende struktur og egenart, 
eller omstrukturere og danne nye sammenhenger.

Oppsummert skal mulighetsstudiet avdekke muligheter, sette alternativer opp mot hverandre, og 
komme med anbefalinger til endelig plangrep. Alle alternativer skal være realiserbare og forholde 
seg til kommunens og områdets gitte rammebetingelser for utvikling.

Mulighetsstudiet skal:
• Synliggjøre ulike alternativer for

 - volumer (form, høyde, fotavtrykk) med sol/skyggediagram
 - bebyggelsens organisering og plassering. Dersom det finnes bygninger innenfor    

 planområdet, skal et av alternativene vise mulig gjenbruk/ ombygging / videreutvikling av   
 eksisterende bygningsmassen.
 - utnyttelse/utbyggingspotensialer (BYA/BRA for hvert formål)
 - plassering og utforming av uteoppholdsareal (som oppfyller kommuneplanens krav til    

 MUA)
 - plassering av formål, funksjoner og aktive fasader («riktig funksjon på rett sted»)
 - godt samspill med omgivelsene og tilpasning til stedet
 - integrere eksisterende kvaliteter ved stedet, for eksempel. grønnstruktur og kulturminner
 - utvikling, forbedring og fornyelse av byromsstruktur
 - utforming av rommet mellom bygninger og byrom
 - parkering, adkomst og trafikkmønster (trafikksikkerhet)
 - nødvendig sosial og teknisk infrastruktur for gående og syklende
 - potensial for etablering av nye byrom og møteplasser

• Redegjøre for fordeler og ulemper ved de ulike alternativene
- for boligkvaliteten i planområdet
- konsekvens for tilliggende områder
- konsekvens for helhetlig by- og tettstedsutvikling i området
- konkrete bidrag til samfunnet (funksjoner, arkitektur, bidrag til å løse utfordringer el.) 
 - nødvending terrenginngrep og massetransport

• Komme med en anbefaling for utvikling av området inkludert anbefalingskart

Oppbygging av et mulighetsstudie

Anbefalings-
kart

Alt. 1

Alt. 2
Alt. 3

Avveiing av 
ulike alt.

Anbefalt 
utvikling

Grunnlag 
for reg.plan

Nordre Follo kommune ønsker å komme frem til endelig plangrep i samråd og dialog med 
initiativtagerne. Det er derfor viktig at stedsanalysen og mulighetsstudiet med forslagsstillers 
anbefaling for utvikling av et område danner grunnlaget for videre planprosess, snarere enn 
at hovedplangrepet presenteres i oppstartsmøtet. Å starte en planprosess på denne måten vil 
skape trygghet og gi kommunen en bedre forståelse for forslagsstillers tanker og grep senere i 
panprosessen. 

Ulike muligheter for plassering av ny bebyggelse, basert på funn gjort i stedsanalysen. Kilde: Petter Bogen arkitekter 


