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1 Innledning
Planområdet
Ingieråsen er et boligområde vest for Kolbotn sentrum med frittliggende småhusbebyggelse.
Planområdets størrelse er på ca. 272 daa og består av 135 private eiendommer, hovedsakelig bebygd
med eneboliger. Det er også kommunale adkomstveier og offentlige friområder innenfor
planområdet.
Planområdet omfatter ca. 300 meter av Ingierveien (fylkesvei).

Hensikten med reguleringsplanen
I gjeldende planer er planområdet regulert til småhusbebyggelse med veier og friområder.
Arealformålene skal videreføres i den nye områdeplanen, og være i samsvar med Nordre Follos
kommuneplan for 2019-2030.
Hensikten med planen er å ivareta kulturmiljøets kvaliteter og eiendomsstruktur på Ingieråsen
samtidig som grunneiere skal ha mulighet til å gjøre mindre endringer på sine eiendommer. Mange
av boligene har bevart karakteristiske trekk fra da de ble oppført mellom 1960- og 70-tallet. De har
en særegen stil og store hager. Tomtestrukturen er beholdt og naturtomtene er også forsiktig
utnyttet slik at området som helhet fremstår tilnærmet likt slik det var da det først ble bygget ut.
Planen skal sikre at disse kvalitetene ivaretas.
Det skal ikke legges ut nye områder for bebyggelsesformål, og det skal ikke fortettes. Planen
etablerer heller ikke nye grøntområder eller veier. Deler av Ingierveien fylkesvei er tatt med i
reguleringsplanen fordi den i dag er regulert under en av områdets eldre planer. Den nye planen
legger til rette for etablering av fortau langs Ingierveiens nordside fra Christian Sindings vei og opp til
bussholdeplassen slik at antallet kryssninger av Ingierveien reduseres.

Grunnlag for planarbeidet
Planområdet er i dag regulert gjennom to reguleringsplaner:
•

Ingieråsen, plan-ID 4702, vedtekter stadfestet av Kommunal og
Arbeidsdepartementet 1.6.1962, endelig vedtatt 16.1.1964

•

Del av Vestre Ingieråsen, plan-ID 4703, vedtatt 27.1.1965

I Nordre Follos kommuneplan for 2019-2030, vedtatt 13.5.2019, er planområdet avsatt til
boligbebyggelse og friområde.
Igangsetting av ny reguleringsplan for Ingieråsen ble fremlagt av rådmannen i september 2019 for
utvalg for miljø og plan (UMP) i tidligere Oppegård kommune. Det er ikke utarbeidet planinitiativ
ettersom planen er en politisk bestilling.
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Tidligere reguleringer

De opprinnelige planene
Boligområdet på Ingieråsen ble utviklet basert på to reguleringsplaner: Reguleringsplan for
Ingieråsen fra 1964 og Reguleringsplan for Vestre Ingieråsen fra 1965. De opprinnelige
reguleringsplanene er relativt detaljerte, med blant annet byggelinjer som definerte bebyggelsens
plassering og bestemmelser om at det skulle være 22,5 grader vinkel på saltakene. De opprinnelige
planene sikret en helhetlig utvikling av området.
Reguleringsplan for åpen småhusbebyggelse
I 1997 ble Ingieråsen en del av reguleringsplanen for «åpen småhusbebyggelse». Reguleringsplanen
omfattet alle områder som i kommuneplanen var avsatt til boligformål, og var et supplement og en
presisering av gjeldende planer.
Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse
Områdereguleringen for frittliggende småhusbebyggelse (småhusplanen) ble vedtatt i 2007. Planen
omfatter frittliggende småhusbebyggelse i store deler av tidligere Oppegård kommune. Formålet
med småhusplanen var først og fremst å ivareta kvaliteten og grøntpreget i de eksisterende
småhusområdene i kommunen og sikre gode bomiljøer. Planen hadde et stort geografisk omfang og
var førende for svært mange ulike eiendommer uten at det ble tatt høyde for lokale særpreg og
kvaliteter.
Revisjon av småhusplanen
Småhusplanen ble revidert i 2016. Fordi planen ikke tok høyde for lokale særpreg og kvaliteter ble
Ingieråsen tatt ut av planen. Man anså at reguleringsplanene fra 1964 og 1965 var bedre egnet til å
ivareta kulturmiljøet, og disse ble nå igjen gjort gjeldende.
I forbindelse med revisjonen ble det innhentet uttalelser fra Akershus fylkeskommune.
Fylkeskommunen uttalte: "Dersom områdene skal omfattes av småhusbestemmelsene, kreves en
mer grundig prosess for å fastsette rammene for mulige endringer. Innenfor Ingieråsen-området kan
det være aktuelt med bestemmelser med ulike grader av bevaringshensyn. (…) Dersom områdene
skal gis nye bestemmelser, anser vi det som et poeng for seinere forvaltning at det går tydelig fram
av plankartet og bestemmelsene at områdene inneholder verdier som kulturminner og derfor skal
vurderes ut fra et kulturminneperspektiv".
Med bakgrunn i uttalelsen foreslo rådmannen å ta ut de utvalgte reguleringsplanene/områdene av
småhusplanen, og skrev ved sluttbehandlingen: "Gjeldende reguleringsplan for frittliggende
småhusbebyggelse datert 14.2.2007 omfatter størsteparten av villaområdene i den østlige delen av
kommunen. Reguleringsbestemmelsene skal være førende for svært mange ulike eiendommer, og
har derfor en form som er tilpasset dette. Bestemmelsene er generelle og tar ikke hensyn til enkelte
særpreg. Dette prinsippet er videreført i forslaget til revidert reguleringsplan. Det er vanskelig å sikre
gode og robuste bestemmelser som skal legge til rette for en generell utvikling av en stor del av
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kommunen, og samtidig skulle ivareta særegne kvaliteter som er spesielle for enkelte områder eller
helheten i viktige områder".

Planprosess
Planen følger en normal prosess for en områderegulering inkludert første gangs behandling i
formannskapet, offentlig ettersyn (høring) og annen gangs behandling i kommunestyret.
Oppstart av planarbeidet ble varslet 26. juni 2019, med høringsfrist 23.august 2019. Underveis har
det vært tett og god dialog med Ingieråsen velforening, der de har fått anledning til å uttale seg om
planforslaget og komme med innspill underveis i arbeidet. Reguleringsplanen for Ingieråsen ble 1.
gangs behandlet i Utvalg for areal, klima og byggesak 24.11.2020 og i formannskapet 26.11.2020. Det
ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 15.12.2020 - 10.02.2021, der myndigheter, beboere og
Ingieråsen velforening uttalte seg til planforslaget som ble lagt til politisk behandling.

Plantype
Reguleringsplanen er en områderegulering iht. pbl § 12-2. En områderegulering er en kommunal
reguleringsplan som avklarer rammene for fremtidig arealbruk i et større område. Det er ikke stilt
krav om eller behov for at denne reguleringen skal følges opp med detaljreguleringer.
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2 Stedsanalyse - beskrivelse
av planområdet
Omgivelser og avstander

Ingieråsen er et småhusområde like vest for Kolbotn sentrum med gangavstand til kollektivtransport
og sentrumsfunksjoner. Planområdets utstrekning sammenfaller med yttergrensen til de to
opprinnelige reguleringsplanene fra 1964 og 1965. Dette inkluderer en mindre del av Ingierveien
fylkesvei i syd, her er planområdet utvidet noe i forhold til opprinnelige planer og i forhold til
planavgrensningen som ble varslet ved oppstart. Dette er gjort for å få regulere inn et fortau i denne
delen av planen.
Ved oppstart av planarbeidet ble eiendommer i Ole Bulls vei og øst i Johan Svendsens vei tatt med,
fordi man da anså at disse kunne være en del av kulturmiljøet på Ingieråsen. Disse er nå tatt ut basert
på en grundigere gjennomgang av hustypene i området. For disse eiendommene vil småhusplanen
fremdeles gjelde.
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Figur 1 Område A og B er tatt ut av denne planen

Bebyggelse
Bebyggelsesstruktur og utforming
Planområdet består av frittliggende småhusbebyggelse, hovedsakelig eneboliger, men med innslag
av tomannsboliger. Den første utbygging av hus i perioden 1965 - 1970 ble tegnet på oppdrag for
grunneier Eivind Sundt og hans selskap bygget alle husene før de ble solgt. Sundts visjoner for
boligutvikling på Ingieråsen var i tråd med utbyggingsstyret i tidligere Oppegård kommune på den
tiden. Styret hadde sterke føringer om at boligene i kommunen skulle tilpasses "det gjenstridige
terrenget i Oppegård - trær, skrenter og knauser skulle beholdes i størst mulig utstrekning."
(Oppegård blir til, s 338).
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Planområdet for Ingieråsen består av totalt 135 boliger. Husene ligger skånsomt plassert på store
tomter og skuer utover det fallende terrenget. Det er åpne rom fylt med vegetasjon mellom husene,
og lange siktlinjer til andre hus som ligger lenger unna. Veiene i området følger landskapets naturlige
forsenkninger eller hyller i terrenget. Varierende lokale forhold gjenspeiles i forskjellige typer hus
som gjentas og skaper mindre og karakteristiske sammenhenger og nabolag. På den måten kan man
ved å følge de lokale veiene bevege seg gjennom flere mindre områder med egen arkitektur som
likevel har gjenkjennbare fellestrekk med resten av Ingieråsen. Disse mindre områdene avgrenses
ofte av endringer i landskapet og sammenhengende belter av vegetasjon.
De fleste av tomtene er på over 1000 kvm og bare 15 tomter er mindre enn 1000 kvm. Den åpne
karakteren understøttes av at parkering stort sett holdes på egne tomter og et fravær av luftspente
kabler. Husene ligger hovedsakelig vendt mot sør og vest i det skrånende terrenget. Dermed
henvender mange av husene seg også til adkomstveiene. Hovedadkomstene til området er Christian
Sindings vei fra sør og Edvard Griegs vei fra nord.
Terrenget og landskapet har vært styrende for plassering av boligene.

Figur 2 Tomtene på Ingieråsen er romslige. Langt de fleste
av tomtene er på 1000 m2 (markert med lysegrått). Bare
15 tomter er mindre enn 1000 m2 (markert med
mørkegrått).

Figur 3 Overordnet bebyggelsesstruktur: Innenfor
analyseområdet på Ingieråsen er det 154 boliger. Boligene
ligger hovedsakelig henvendt mot de 9 interne veiene.
Enkelte boliger ligger tilbaketrukket med adkomst fra
mindre blindveier.

2019002 Planbeskrivelse for Ingieråsen, vedtatt 03.11.2021

10

Hovedtrekk i boligtypologien
Boligene innenfor planområdet er av småhuskarakter med hovedsakelig en etasje. Der terrenget
tillater det er det også oppført en innredet kjelleretasje. Boligene varierer i form, volum og høyde, og
hver har sitt eget uttrykk. Boligene har god tilpasning til landskapet og er plassert på romslige tomter
for å skape et utpreget grønt boligområde. Eneboligene med den største grunnflaten er plassert i de
flateste delene av området, mens de smalere og høyere eneboligene er plassert i det bratteste
terrenget.
Flere av eneboligene fremstår som originale. Dette er spesielt interessant i et arkitekturhistorisk
perspektiv når såpass mange av husene fremdeles er bevart i sin originale kontekst. Det er også en
del boliger der det er bygget på og gjort fasadeendringer, men i de fleste tilfeller kan man se husets
originale uttrykk. Arkitemas analyse har trukket frem noen fellesnevnere for boligene i Ingieråsen og
definert at det finnes 8 ulike stiler eller hustyper. Materialbruken er hovedsakelig av tre, stein og
glass. For de fleste hustyper er garasjen en integrert del av bebyggelsen. Over tid har noen av disse
garasjene blitt bygget om til en del av oppholdsarealene for boligene, slik at eiendommen har mistet
sin garasje.

Figur 4 Eksempler på hus som er plassert opp på et platå.

Eneboligtomtene som er plassert opp på platåer avgrenses ofte med bratte hager med fjell i dagen.
De mange vinduene mot gaten gir rom for samhandling mellom husets interiør (gardiner, lys og
bevegelse innendørs) og det på utsiden. Husenes kjelleretasje er delvis nedgravd i terrenget, og disse
hustypene henvender seg primært i én retning. Baksiden har en lukket fasade med få eller ingen
vinduer.

Figur 5 Vinkelhusene fremstår ofte med gjerde mot vei og ligger mer privat og henvendt mot eget skjermet uteområde.
Disse hustypene finnes først og fremst i de flatere delene av landskapet.
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Flere av husene har en mer lukket fasade og disse ligger i terrenget ned mot Christian Sindings
vei. Enkelte hustyper er mere langstrakt, men bryter opp lengden med forskyvninger
i veggliv og møne. Dette lar bygningskroppen henvende seg mot en høyereliggende adkomstvei med
nøyaktighet slik at det dannes små hagerom og adkomstsoner mot denne.
Hus av samme stil er ofte gruppert i samme strøk, og det er sammenhengen mellom disse ulike
grupper som skaper en variasjon mellom gater og landskapsrom. Samtidig er det fellesnevnerne for
husene og en gjentakelse av disse som binder og former boligområdet sammen.

Hustyper

Figur 6. Oversiktskart over hustypene og deres plassering.
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Som man ser i kartet over hustypenes plassering så er det noen områder med enhetlige hustyper
innenfor et begrenset område, mens for andre områder er det noe blandet.
Hustype A

På hjørnet mellom Christian Sindings vei og Johan Halvorsens vei finner man en samling av gode
eksempler på hustype A. Her ser man den karakteriske utkragede langbalkong i øverste etasje med
horisontale spiler i trerekkverket og fire lysåpninger i veggen bak med like proporsjoner.
Underetasjen har tre større lysåpninger i samme størrelse og proporsjon, mens den fjerde er mindre
og mer tilsidesatt fra de andre. Her er det også fra originalt av bygget garasje i én etasjes høyde i
forlengelse av hovedhuset. Det er denne siden av huset som er mest karakterisk og som har høyest
verdi. Da er det viktig at påbygg eller tilbygg ikke endrer proporsjonene på fasaden eller endrer
fasaden slik at utkragingen i øvre etasje blir borte.
Hustype B

Figur 7 En typisk hustype B i Per Larssons vei

Figur 8 En typisk hustype B i Johan Svendsons vei
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Figur 9 I Johan Halvorsens er den karakteriske fasaden til hustype B vendt vekk fra hovedaktkomsten, slik at inngangspartiet
er kun én etasje og fremstår veldig annerledes.

Mellom Per Larssons vei og Halfdan Kjerulfs vei finnes det en større gruppering med hustype B. I
tillegg finner man en større andel med denne hustypen langs Johan Svendsens vei. Denne hustypen
ligger hovedsakelig i skrånende terreng slik at øvre delen av huset kun har én etasje i bakkant. De
fleste husene her har beholdt sitt orginale uttrykk. Karakterisitisk for denne hustypen er de lange
båndvinduene med store panoramavinduer i enden. De har i likhet med type A en delvis utkraget
annenetasje. En annen karakteristik detalj er det store takutspranget i kortveggen ved
panoramavinduene. I Johan Svendsens vei har husene hovedsakelig beholdt den tilknyttete garasjen i
forlengelse av hovedhuset med flatt tak som danner terrasse på toppen. I Per Lassons vei har flere
hus bygget ut sine garasjer som var tilknyttet hovedhuset og bygget nye garasjer mot adkomstvei.

Figur 10 En variasjon av hustype B i Iver Holters vei.

I Iver Holters vei finnes det en rad med hus som er definert som en variasjon av hustype B. De er
lengre i lengderetning slik at garasjen kommer under øvre etasjen som en integrert del av huset.
Kledning i øvre etasje er i vertikale trepaneler, mens under etasjen har en kledning i pusset murstein.
Underetasjen er bare delvis inntrukket og har kun to små vinduer. I tillegg er det understøttende
søyler som markerer inngangspartiet og hvor det er plassert flere lysåpninger på størrelse med
inngangsdøren.
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Hustype C

Figur 11 En typisk hustype C i Christian Sindings vei

Det finnes kun ni boliger av denne hustypen innenfor planområdet. Åtte av boligene befinner seg på
vestsiden av Christian Sindings vei og én finnes helt sør i planområdet i Iver Holtings vei. Denne
hustypen ligner på hustype B, med elegante proporsjoner mellom høyde og lengde. Hustypen har
imidlertid en mer «lukket fasade» med færre vinduer, og er bredere enn hustype B. Bebyggelsen er
hovedsakelig plassert i flatt landskap, og opparbeidet med forhager uten gjerde mot gaten.
Inngangspartiet i underetasjen er inntrukket med kledning i lys tegl. Den øvre etasjen er kledd i
vertikale trepaneler og resten av underetasjen er i pusset murstein hvor også garasjen er en integrert
del av huset. Enkelte av boligene har bygget om garasjen til oppholdsrom og bygget ny og større
garasje mot adkomstveien.
Hustype D

Figur 12 Fra Johan Halvorsens vei er denne fasaden det som er mest karakterisk for hustypen.
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Det finnes kun åtte boliger av denne hustypen innenfor planområdet. Denne hustypen har en
innadvendt karakter. Bebyggelsen er plassert høyt i terrenget, hvor de fleste henvender seg mot
interne adkomstveier. Bare to henvender seg direkte mot kommunal vei. Kjelleretasjen har en unik
utforming i pusset murstein. Øvre etasje krager diskret over kjelleretasjen og har en kledning i
vertikale trepaneler med små vinduer. Den opprinnelige hustypen hadde et ganske kvadratisk
fotavtrykk, men over tid har flere av boligene fått utvidelser hvor tilbygget er hovedsakelig plassert
på hjørnet og skaper flere vinkler.
Hustype E

Figur 13 En karakterisk versjon av hustype E. Her fremstår huset som nokså intakt siden den ble oppført.
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Figur 14 En annen variant av hustype E plassert oppå et platå.

Hustype E finnes i flere varianter på Ingieråsen. Den største sammenhengende gruppe finnes mellom
Per Larssons vei, Christian Sindings vei og Ingierveien. Hustypen er plassert delvis i skrånende terreng
og tillater en innredet kjelleretasje. Hustypens fotavtrykk er hovedsakelig et rektangel med en liten
utskutt del, ofte i form av en terrasse ut fra øvre etasje. I øvre etasje er kledningen i vertikale
trepaneler og gavlen har to små vinduer plassert assymetrisk. Kjelleretasjene er i pusset murstein.
Husene er opparbeidet med forhager og eiendommene er ofte avgrenset med vegetasjon eller
steinheller mot vei.
Hustype F

Figur 15 Dette huset oppleves som relativt intakt siden den ble først oppført.

2019002 Planbeskrivelse for Ingieråsen, vedtatt 03.11.2021

17

Hustype F ligner på hustype E. Det er veldig få igjen som har den opprinnelige karakteren. De er
spredt rundt i den sørlige delen av planområdet. Noen langs Halfdan Kjerulfs vei og noen rundt Per
Lassons vei. Hustypen består vanligvis av en øvre etasje og en kjelleretasje. Det er stor variasjon i
denne hustypen og den er vanskelig å identifisere som en egen type. Som hustype E er øvre etasje
kledd i vertikale trepaneler og gavlen har to små vinduer plassert assymetrisk. Kjelleretasjene er i
pusset murstein. Man kunne ha vurdert om disse boligene er en variant av type E. De er ofte
inngjerdet og det har blitt mange endringer av eiendommene over tid.
Hustype G

Hustype G er et hjørnehus/vinkelhus (L-form). Hustypen har et stort fotavtrykk og ligger plassert
vinklet mot gaten, med fasaden mot egen hage. Innenfor området finnes det eksempler på at denne
hustypen har integrert garasje i kjeller eller at de er frittstående.
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Hustype H

Figur 16 Et vanlig eksempel av hustype H.

Denne hustypen er vanligvis i kun én etasje. Huset har en lang trefasade, enten vendt mot veien eller
vinklet. Huset er opparbeidet med variasjon i mønehøyden og i vegglivet. Dette skaper sprang i taket.
Det er flere variasjoner av denne hustypen innenfor området, og det er både eksempler på at garasje
er opparbeidet i forlengelse av huset eller at den er frittstående.

Figur 17 En variasjon av hustype H.
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Eierforhold

Figur 18 Innenfor endelig planområde er det 135 private eiendommer.

Det er 135 private eindommer innenfor planområdet. Veiene i området er kommunale. Friområdene
og lekeplassene er i privat eie. Ingierveien er en fylksevei.

Utnyttelse
Utnyttelsesgraden på eiendommene varierer fra 9 % opp til 29 % BYA. Omtrent 30 % av
eiendommene har en høyere utnyttelsesgrad enn 20%.
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Natur og miljø
Ingieråsen er et grønt boligområde med parkmessige kvaliteter som gjør det til et viktig
rekreasjonsområde for Kolbotns innbyggere.

Landskap og grønnstruktur
Terrenget på Ingieråsen er kupert og det høyeste punktet innenfor planområdet ligger ved Ingieråsen
skole, rett nord for planområdets østlige del. Derfra faller terrenget slakt mot nord og relativt bratt
mot sør og vest. Veiene er tilpasset landskapet og følger naturlige høyderygger og flater. Bebyggelsen
er nennsomt plassert i terrenget og flere steder er det synlig fjell i dagen. De romslige og frodige
forhagene oppfattes som en sammenhengende struktur når man beveger seg langs veien.

Fig.x: Topografi og grønnstruktur

Naturmiljø og biologisk mangfold
Områdets eiendomsstruktur skaper en sammenhengende grønnstruktur av private hager og
offentlige friarealer. Vegetasjonsbelter som strekker seg over minimum tre eiendommer defineres
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som grøntdrag og innenfor planområdet er det flere store og små grøntdrag som knytter Ingieråsen
sammen. Grønnstrukturene har en stor betydning for Ingieråsens estetiske verdi gjennom å gi
variasjon og rom rundt bebyggelsen. Grønnstrukturen har også verdi for klimatilpasning ved å
håndtere overvann og ekstremvær, samt verdi som biotop for plante- og dyreliv.

Vegetasjonstyper

Vegetasjonen i planområdet er hovedsakelig bartær, løvtrær, busker og gress. Kombinasjonen
av vegetasjon i flere sjikt gir en følelse av natur som både er vill og kontrollert på samme
tid. Løvtrærne gir området årstidsvariasjon og bartrærne bidrar til at landskapet oppleves grønt hele
året. De dominerende treslagene er furu, gran, bjørk, lønn og rogn. Trerekker, tregrupper, samt
større og mindre frittstående trær er viktige kvaliteter som både gir karakter og naturverdi til
enkelteiendommer og planområdet som helhet. Særlig betydningsfulle er store eller godt synlige
trær.
Endringer gjennom tiden
Selv om Ingieråsen oppfattes som et grønt område, med en stor sammenhengende grønnstruktur av
både private hager og offentlige friområder, er det likevel flere eksempler på eiendommer hvor det
er en utpreget bruk av asfalt, fliser og lignende. Dette både til terrasser, innkjøringer og utearealer.
Store områder med harde flater har dårlig permeabilitet/gjennomtrengelighet, og det svekker
området som et grønt boligområde. På enkelte eiendommer er det oppført gjerder og skjermende
hekker. Dette bidrar til at eiendommene oppfattes mer privat, og mindre interessant enn de
originale hagene som oppleves som luftige og transparente.
Naturtypekartlegging
Det er ikke gjort nye registreringer av naturmangfold som del av planarbeidet. Vurdering av natur er
basert på befaringer (våren 2020), Artsdatabanken og naturregistreringer fra 2004 og 2012.
Naturregistreringene fra 2004 og 2012 ble utført i forbindelse med naturtypekartlegging i Oppegård
kommune.
Registrerte arter
Kunnskapsgrunnlaget består av registreringer knyttet til naturtyper, artsregistreringer, m.fl. hentet
fra naturtypekartlegging (gjennomført i 2004 og revidert i 2012) og Artsdatabanken.
I Artsdatabanken (2018) har det blitt registrert flere ulike typer karplanter bl.a spisslønn, hengebjørk,
kransmynte, bergmynte og krussigd og rødlistet arter som knusfrø, eplerose og fiolgubbe.
Langs Kolbotnveien ved avkjøringen til Ingierkollen ble det i 2004 registrert en lokalitet med den
sjeldne arten krusfrø. Arten inngår i ruderatvegetasjon som rester av tørrbakkepreget vegetasjon på
knauser i veikanten. Av andre arter nevnes engknoppurt, gulmaure, prikkperikum, rødknapp og
tveskjeggveronika. Lokaliteten vurderes som lokalt viktig grunnet forekomsten av artsrik veikant med
en rik og interessant flora.
Av sopptyper har det blitt registrert hul trådklubbesopp, svart trompetsopp og gul trompetsopp.
Det er forekomster av enkelte fremmede arter med svært høy risiko for spredning som kanadagullris,
russekål, rynkerose, lupin og høstberberis.
Det har i tillegg blitt registrert observasjoner av ulike fugletyper innenfor planområdet bl.a.;
spurvehauk, stillits, sidensvans, svarttrost, nøttekråke, munk, grankorsnebb, møller, vandrefalk, ravn,
rugde, svartspett, jernspurv, måltrost, gransanger, grønnspett, dvergspett, flaggspett, dompap,
toppmeis, spettmeis, kjøttmeis, blåmeis, fuglekonge, trekryper, kortnebbgås, pilfink, bokfink,
grønnfink, grønnsisik, gråssisik, kråke og skjære. Enkelte fugler som har blitt observert som
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hønsehauk, blåstrupe, gulspurv og sandsvale er nær truete arter. Av pattedyr så har det kun blitt
observert ekorn.

Rødliste- og fremmedartskategori

Figur 19 Kart over registreringer av ulike arter i området. Størrelsen på de fargete bobblene antyder antall observasjoner i
akkurat det punktet.
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Geologi

Figur 20. Planområdet består hovedsakelig av løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet og er ellers
omringet av bart fjell. Hele planområdet ligger under marin grense.
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Vannmiljø

Figur 21 Kartet gir en oversikt over nedbørsfelt og flomveier. Det er potensiale for oppstuing av vann i periferien av
planområdet mot Ingierveien, ellers er det lite problematikk med overvann innenfor området.
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Teknisk Infrastruktur
Veiene i planområdet er adkomstveier og samleveier til boligeiendommene. Chrstian Sindings vei og
Edvard Griegs vei har fortau. Planområdet omfatter også deler av Ingierveien fylkesvei.
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Trafikk
Det er fortau langs de største veiene i området, men det mangler fortau langs Ingierveiens nordside
fra bussholdeplass til kryss ved Christian Sindings vei. Fra stien fra Ingierkollen er det skoleelever som
krysser veien midt i svingen eller går ned til bussholdeplassen i veikanten herifra. Flytting av
skogsstien kan løse situasjonen. Dette temaet beskrives nærmere i ROS-analysen.
De kommunale veiene har en fartsgrense på 30 km/t. Ved inngangen inn mot Edvard Griegs vei er
det en ÅDT på 713 og i Christian Sindingsvei er det en ÅDT på 800, den reduseres til 500 etter Iver
Holters vei.
Det har blitt registrert én ulykke på det kommunale veinettet innenfor planområdet. Dette var en
singelulykke med motorsykkelvelt med lettere skade.
Ingierveien er fylkesvei og har en ÅDT på 2500 (2019). Fartsgrensen er 50km/t og 40km/t. Det er
registrert to ulykker. En dødsulykke med bil og én ulykke med lettere skade. Begge i krysset
Ingierkollveien x Ingierveien. I tiden etter disse ulykkene er fartsgrensen i dette krysset senket til
40km/t.

Parkering
Enkelte av eiendommene mangler garasje eller mulighet for parkering på egen tomt og må derfor
parkere i veibanen. Dette gjelder også besøkende til disse eiendommene. Velforeningen har gitt
innspill om at enkelte som ikke bor i området bruker veibanen som parkering på dagtid.

Myke trafikanter (gang- og sykkelvei, snarveier og turveier)
Ferdsel skjer på de kommunale veiene som er smale og uten fortau. Deler av Edvard Griegs vei og
Christian Sindings vei er tilrettelagt med gang- og sykkelvei. Det er en belyst grussti gjennom
friområdet mellom Christian Sindings vei og Halfdan Kjerulfs vei, som er en fin skolevei. Langs
Ingierveien er det kun gjennomgående gang- og sykkelvei på den sørøstlige siden av veien. Det har
vært vurdert gang og sykkelvei eller fortau mellom Christian Sindings vei i sør og og Edvard Griegs vei
i nord. Dette er komplisert å få til på grunn av trange eiendomsgrenser på begge sider av veien.
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Tilgjengelighet
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Sosial infrastruktur
Befolkningssammensetting
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Skolekrets

Området ligger innenfor Vassbonn skolekrets på barneskolenivå og Ingieråsen skolekrets på
ungdomsskolenivå. Begge skolene ligger i gangavstand og kan nås via gangveier og lett trafikkerte
småveier. Ingierkollen barnehage ligger sør for planområdet og Nøtteliten familiebarnehage ligger
vest for planområdet.
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3 Beskrivelse av planforslaget
Konsept
Planforslaget skal bevare områdets kulturmiljø ved å legge tydelige føringer for hvilke kvaliteter som
er verdifulle og hvordan de skal tas vare på. Planen skal også legge til rette for at det kan gjøres
mindre endringer på de enkelte eiendommene innenfor de bestemte rammene. Endringer innebærer
blant annet å utvide boliger og garasjer, eller bygge nye garasjer, uthus eller drivhus.
Det skal ikke legges ut nye områder for bebyggelsesformål, og det skal ikke fortettes. Planen
etablerer ikke nye grøntområder eller veier. Gjeldende arealformål videreføres i hovedsak.

Kulturminner og kulturmiljø
I forbindelse med planprosessen har det blitt utført en vurdering av de kulturhistoriske verdiene ved
Ingieråsen. Kulturmiljøet på Ingieråsen skal bevares på den måten at områdets helhetlig preg og
karakter ivaretas. Planforslaget definerer ulike typer huskategorier som vil gi retningslinjer for
hvordan husenes arkitektonisk karakter kan videreføres selv ved en eventuelle fasadeendring eller at
det skal bygges ny garasje, carport, utbod eller drivhus på eiendommen. Disse nye elementene skal
kunne harmonisere med det eksisterende og ikke forringe den opprinnelige karakteren.
Reguleringsbestemmelser vil sikre både hensyn til selve bebyggelse og anlegg, men også for det
verdifulle vegetasjonen som er en stor del av områdets karakter.

Bebyggelse
Antall bygninger og bygningsstruktur skal videreføres. Det vil være mulig å bygge garasjer på
eiendommene som ikke har det fra før, med mindre disse allerede ligger over grensa for utnyttelse.
Eiendommene som har garasjer som er mindre enn dagens standard, vil likeledes ha mulighet til å
utvide. I tillegg er det tillatt å bygge uthus, drivhus eller boder opp til en viss størrelse og innenfor
utnyttelsesgraden for eiendommen.
Det vil ikke være tillatt å dele eiendommer, gjøre vesentlige endringer på fasader, bygge store tilbygg
med dårlig tilpasning til det opprinnelige huset eller øke byggehøyder.
Fortetting og deling av eiendommer
For å ivareta kulturmiljøet og områdets kvaliteter og hindre fortetting tillates det ikke deling av
eiendommer.
Endringer på fasader
Registreringsarbeidet og vurderingene har vist at påbygg og endringer på fasader mot vei og
offentlige arealer er spesielt «forstyrrende» for opplevelsen og tolkningen av området som et
kulturmiljø. Det er på Ingieråsen flere eksempler på påbygg som er gjort på baksiden av boligene.
Disse påbyggene oppleves ikke når man går rundt i området, og de forstyrrer ikke lesningen av
områdets historie. Påbygg skal hovedsakelig opparbeides på den siden som vender bort fra felles
vei eller der det er minst mulig synlig/dominerende i omgivelsene.
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Byggehøyder
For å bevare bomiljøets småhuskarakter og bygningenes opprinnelige form og utrykk setter
reguleringsbestemmelsene maksimum meterhøyder for ulike bygningstyper.
Fotavtrykk og utvidelse
Det er stor forskjell på både tomtestørrelser og fotavtrykk for de ulike eiendommene i området. Det
er mer enn 1800 m2 i forskjell på den største og den minste tomten (uten å medregne de nye fradelte
tomtene). Dette betyr at enkelte av eiendommene vil kunne utvide boligene sine mer enn andre, mens
andre allerede ligger over maksimalt tillatt utnyttelse.

Utearealer
Dagens store naturtomter skal bevares. Det finnes mange flotte gamle trær, bl.a. furutrær og
løvtrær, som er stedstypisk for dette området. I friområdene skal trær med stammeomkrets over 90
cm, målt 1 meter over terreng bevares. Fjell i dagen og naturlige terrengformasjoner er også en viktig
kvalitet som gir området verdi og særpreg.
Når kan trær felles?
Trær i friområder med en stammeomkrets over 90 cm målt 1 m over terreng er vernet gjennom § 4
a). Hovedhensynet bak denne bestemmelsen er å sikre at kulturmiljøets grønne og naturlige karakter
bevares. Da området først ble bygget ut var Ingieråsen en skogkledd ås, denne karakteren ble
ivaretatt i utbyggingen, man ønsket at folk som skulle bo her kunne komme hjem fra en arbeidsdag i
storbyen til rolige og naturskjønne omgivelser. Det er også andre grunner til at store trær bør
bevares, blant annet er enkelte arter og sammenhengende grøntbelter viktig for naturmiljøet.
Områdeplanens formålsparagraf beskriver at planen ved siden av å bevare kulturmiljøet også skal gi
grunneiere muligheter for å gjøre mindre endringer. Dette betyr at et tre som står slik plassert at det
er lite synlig fra veiene i området kanskje kan hugges dersom det ikke er viktig for områdets estetiske
karakter.
I friområdene krever felling av store trær søknad om dispensasjon fra planen. Ved vurdering av om
dispensasjon skal gis, vektlegges blant annet treets tilstand, videre vekstmuligheter og treets risiko
for skade på bygg og anlegg. I tillegg er treets art/sort, størrelse og synlighet av betydning. Det gis
normalt ikke dispensasjon på grunn av manglende utsikt eller dårlige solforhold på deler av
eiendommen eller naboeiendommen.
Ved søknad om dispensasjon skal det sendes inn fotodokumentasjon av treet som ønskes felt, med
angivelse av art/sort, stammeomkrets og tilstand. Treet skal også avmerkes på kart med
kronestørrelse. Der det søkes om dispensasjon med begrunnelse i treets tilstand eller risiko, er
uttalelse fra sertifisert trepleier/arborist påkrevet. En slik uttalelse må inneholde en vurdering av
eventuell sykdom/skader og forventet levetid for treet, samt eventuell sannsynlighet for skade på
bygg og anlegg.

Friområder
Dagens friområder skal bevares.

Teknisk infrakstruktur
Dagens vann- og avløpssystem påvirkes ikke av planen. Siktlinjer videreføres og oppdateres der det
er nødvendig i plankartet. Planen vil rette opp eventuelle feil eller mangler i reguleringskartet slik at
det reflekterer dagens situasjon best mulig.
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Sosial infrastruktur
Snarveier og turstier skal opprettholdes innenfor planområdet. Kun turstien innenfor friområdet øst i
planområdet foreslås justert slik at den ender opp ved bussholdeplassen på nordsiden av Ingierveien.

Trafikk
Siden det ikke legges opp til fortetting vil trolig ikke trafikken øke som en følge av planen.
Trafikksikkerhet
Kryss og avkjørsler er kjente ulykkespunkter. Det stilles krav om frisikt, og reguleres inn fortau i
strekning fra krysset Christian Sindings vei/Ingierveien og fram til bussholdeplassen Ingierkollveien
slik at man sikrer trygg ferdsel til og fra bussholdeplassen.
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4 Virkninger av planen
Reguleringsplanen er ikke konsekvensutredet da området allerede er bygget ut. Her beskrives
planens virkninger i tråd med pbl § 4-2, første ledd: «Alle forslag til planer etter loven skal ved
offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger,
samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området».

Bebyggelse og anlegg
Ny reguleringsplan vil sette tydelige krav til hvordan påbygg, garasjer og uthus skal utformes, og hvor
mye man kan bygge. Forvaltningen av planen vil ikke skje gjennom dispensasjoner, slik den gjør i dag.
Antall bygninger og bygningsstruktur skal videreføres. Det vil være mulig å bygge garasjer på
eiendommene som ikke har det, og eiendommene som har garasjer som er mindre enn dagens
standard, vil ha mulighet til å utvide. I tillegg skal det være tillatt å bygge uthus, drivhus eller boder
opp til en viss størrelse, så fremt eiendommen har plass til det og det ikke finnes fra før.
Ny reguleringsplan vil ikke påvirke sol- og skyggeforhold. Det vil påvirke i liten grad
uteoppholdsarealer.

Kulturminner og kulturmiljø
Planen vil føre til noe strammere rammer for hvilke tiltak eiere kan foreta ta seg på sine eiendommer
slik at området bevarer sin karakter. Områdets identitet som et område som ble bygget ut på 1960 til
1970-tallet vil bli i større grad forsterket. Ingieråsen vil få en enda tydeligere karakter, noe som vil ha
en positiv betydning for opplevelsen av stedsidentitet og lokal stolthet. Forbud om tomtedeling vil
gjøre at de kvalitetene som store grønne åpne hager vil ikke kunne forringes og på den måten bevare
essensen for kulturmiljøet her. At planforslaget legger opp til minimale endringer vil medføre at
kommunen kan tilby ulike typer og størrelser på boliger med særegenhet og høye kvaliteter. Noen
etterspør områder med tydelig særpreg og bokvalitet mer enn kun selve størrelsen på boligen.

Trafikk
Parkering
Det er stilt krav om parkering på egen eiendom. Dette gjør at det på sikt vil bli færre som parkerer i
gaten.

Trafikksikkerhet
Planen får ingen negative konsekvenser for trafikksikkerheten sammenlignet med dagens situasjon.

Teknisk infrastruktur
Ny reguleringsplan har ikke virkninger for vannforsyning, VA, renovasjon eller energiløsninger, da det
ikke skal fortettes, eller bygges nye veier.

Geologi
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Planen sikrer at naturlig terreng og fjell i dagen bevares i størst mulig grad.

Naturmiljø og biologisk mangfold
Planen vil ikke ha noen vesentlig konsekvens for dagens naturmiljø og biologisk mangfold da planen i
større grad sikrer de store hagene med tilhørende vegetasjon og friområdene videreføres.

Vannmiljø
Det finnes ikke bekkeløp innenfor planområdet og dermed vil planen ikke ha noe nye virkninger for
området når det gjelder vannmiljø.
Planen stiller krav om at flomveier skal hensyntas ved tiltak på eiendommene. Det stilles også krav
om overvannshåndtering på egen grunn.

Grønnstruktur
Planforslaget legger til rette for et styrket vern av dagens grønnstruktur som er en sammensetting av
villahager og friområder. Naturlige terrengformasjoner sikres bevart gjennom §1 og §5 k).

Klima, energi og miljø
Den nye planen vil ikke ha særlig negative konsekvenser for klima, energi og miljø, da planen legger
opp til at området opprettholdes i større grad slik den er i dag. Lite endringer framover vil bidra til at
store grønne områder bevares og at mengde trafikk holdes lavt. Området ligger under 1 km
gangavstand til Kolbotn sentrum, stasjonen og andre bussforbindelser og dermed er godt tilrettelagt
allerede for både gående og for god kollektivtilbud i området. I tillegg kan man ta buss fra
Ingierkollveien bussholdeplass.

Helse
Det er utarbeidet helsekonsekvensvurdering i tråd med kommuneplanens § 18.3. Fysisk-, psykisk- og
sosial helse henger tett sammen, og flere temaer overlapper.

Fysisk helse
Planforslaget medfører verken fortetting eller utbygging av området. Naturtomtene bidrar i stor grad
til et godt fysisk miljø for avslapning og rekreasjon. Det er lite trafikk og lav fart i veiene slik at det vil
være et område som er tilgjengelig forgående og syklende. Området ligger i kort avstand til
sentrumsfunksjoner i Kolbotn og kollektivtransport. Planforslaget vil ikke ha noen innvirkning på
fysisk helse.

Psykisk helse
Planen endrer ikke dagens situasjon. Området oppleves som trygt, har en god balanse mellom
grøntomgivelser og bebyggelse, tilgang til nødvendige funksjoner, og et sterkt samhold i nabolaget.
Planen vil ikke ha virkning på psykisk helse.

Sosial helse
Planforslaget sikrer medborgerinvolvering ved å sørge for at beboere har mulighet til å uttale seg til
planforslaget. Beboere er pliktig til å være medlem av Ingieråsen velforening, og kommunen har hatt

2019002 Planbeskrivelse for Ingieråsen, vedtatt 03.11.2021

35

god dialog med vellet. Gjennom dialog har kommunen fått informasjon om hvilke ønsker og behov
beboere har, og beboerne har fått innsikt i kommunens vurderinger av planforslaget.

Barn og unges oppvekstvilkår
Planen har en begrenset virkning på barn og unges oppvekstsvilkår da planen legger ikke opp til store
endringer av områdets omgivelser og nærliggende funksjoner.
Sør for Ingieråsen skole er det en tomt på ca. 1700 kvm som i dag er regulert til boligformål i grensen
til skolegården. I denne planen omreguleres den til friareal. Dette vil sikre at området ivaretas som
rekreasjonsområde for barn og unge i området og ved skolen.

Kommunal økonomi
Områdeplanen er utarbeidet av kommunen. Utarbeidelsen har påført kommunen kostnader i form
av lønnsutgifter, og bruk av konsulenter for utarbeidelse av fagrapporter.
Områdeplanen kan spare kommunen for utgifter etter at planen er vedtatt, da byggesaksavdelingen
sannsynligvis slipper å behandle det samme antallet dispensasjoner.
Regulering av fortau på privat eiendom langs ingierveiens nordise kan gi grunneiere rett til innløsning
av arealer.

Alternative løsninger / 0-alternativet
Gjeldende reguleringsplaner tillater ikke utvidelse av bygninger eller oppføring av nye. Kommunen gir
likevel ofte tillatelse til påbygg og utvidelser av garasjer, som tilfredsstiller dagens boligstandard.
Dette er utfordrende for byggesaksavdelingen, da de forvalter etter dispensasjoner.
Dispensasjoner kan gi lite helhetlig utvikling av boligområdet, og føre til at kulturmiljøet forringes litt
etter litt. Over tid, og med ujevne mellomrom, rives eller tydelig endres ett og ett hus/ én og én
eiendom, slik at kulturmiljøet sakte men sikkert fragmenteres og mister verdi.
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5 Planprosess og fremdrift
Planprosess
Etter offentlig ettersyn har høringsuttalelsene blitt vurdert. Høringsuttalelsene er vurdert av
kommunedirektøren og følger planen til politisk sluttbehandling av planforslaget
(2.gangsbehandling). Planvedtaket annonseres etter at planen er vedtatt i kommunestyret.
Planvedtaket kan påklages innen en gitt frist (minst 3 uker). Klage på reguleringsvedtak behandles
etter pbl § 1-9. Det gjøres oppmerksom på at klagen kan gis utsettende virkning på iverksettingen av
hele eller deler av planen.
Det ble fremmet innsigelse mot planen fra NVE etter offentlig ettersyn av planforslaget og
planprosessen har tatt noe lengre tid enn forespeilet tidligere.

Fremdrift
Videre fremdrift er estimert slik:
Behandlingstrinn
Oppstart av planarbeid er varslet
Åpent informasjonsmøte
Planforslag er 1. gangsbehandlet
Planforslag er til offentlig ettersyn
Reguleringsplan er vedtatt
Vedtaket er kunngjort
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26. juni 2019
Avlyst pga. pandemi, erstattet av ekstra
medvirkningsmøte med velforeningen.
24. november 2020 i AKB og 26.
november 2020 i formannskapet.
I perioden 15. desember 2020 - 10.
februar 2021
November 2021
Desember 2021

37

6 Overordnede føringer
Nasjonale føringer og retningslinjer
 FNs bærekraftmål
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030.
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, 20.9.1995
Formålet med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene gir kommunen bedre grunnlag for
å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling, og
gir et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre
hensyn/interesser.
Fordi barns aksjonsradius er begrenset er tilgjengelighet og god adkomst til arealer og anlegg for
daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet viktig.
Ny plan vil opprettholde det fysiske bomiljøet, og skal ikke forringe det med nedbygging av
grøntarealer. Virkningen planen har på barn og unges oppvekstsvilkår er begrenset, da planen ikke
tilrettelegger for utbygging.
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.9.2014
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og
bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill
mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.
Planforslaget medfører verken fortetting eller utbygging av infrastruktur.
 Folkehelseloven, 1.1.2012
Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder
utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk
tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til
rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.
I planarbeidet er det utarbeidet en helsekonsekvensvurdering, som vurderer fysisk-, psykisk- og sosial
helse.
 Naturmangfoldloven (jf. kap. II, III og IV)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.
Reguleringsplanen legger ikke opp til utbygging og store endringer som kan påvirke naturmangfoldet
i ventlig grad. Ny plan vil opprettholde det fysiske bomiljøet, og ikke forringe det med nedbygging av
grøntarealer.


Kulturminneloven (jf. § 3)
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Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt
ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.
Reguleringsplanen legger ikke opp til utbygging og store endringer som kan påvirke kulturmiljøet
negativt. Ny plan skal bidra med å opprettholde det fysiske bomiljøet, og ikke forringe det med
nedbygging av grøntarealer.

Regionale føringer og retningslinjer
 Regional plan for klima og energi i Akershus 2018-2050
Planen er et viktig verktøy for å bidra til å redusere klimagassutslipp i fylket.
Reguleringsplanen legger ikke opp til utbygging og store endringer som kan føre til klimagassutslipp.
 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 2015
Hovedmål med planen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i
Europa, utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur, og transportsystemet skal på en rasjonell måte
knytte den flerkjernete regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal
være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
Ny plan skal bidra med å opprettholde det fysiske miljøet, og ikke forringe det med nedbygging av
grøntarealer.
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018
Et av hovedmålene for kulturminnepolitikken i Akershus er å vise at kulturarven kan bidra til å skape
økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Regional plan for kulturminner
og kulturmiljøer i Akershus skal avklare roller og ansvar og gi større forutsigbarhet for kommunene
og utbyggere.
Reguleringsplanen legger ikke opp til utbygging og store endringer som kan påvirke kulturmiljøet
negativt. Ny plan skal bidra med å opprettholde det fysiske bomiljøet, og ikke forringe det med
nedbygging av grøntarealer.
 Samferdselsplan for Akershus 2016-2025
Samferdselsplanen danner det prinsipielle grunnlaget for hvordan Akershus fylkeskommune
prioriterer innenfor samferdsel. Samferdselsplanen omhandler fylkesveger, kollektivtransport, TTtjenester, skoleskyss, drosjer og kollektivterminaler i Akershus.
Reguleringsplanen omhandler ca. 200 meter av Ingierveien, som er fylkesvei. Planen skal sikre at
denne strekningen er trafikksikker med tanke på at det er en del av- og påkjøring til området herfra.

Kommunale føringer og vedtak



Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030
Temaplan for klima og energi for Nordre Follo kommune (høringsperiode fram til 4.
november)
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Aktuelle temaer for området er hensyntatt i planen.
Vedtatt i tidligere Oppegård kommune:
 Reguleringsplan for Ingieråsen, plan-ID 4702, vedtatt 16.1.1964
Reguleringsplanens formål er å tilrettelegge for småhusbebyggelse.
 Reguleringsplan for del av Vestre Ingieråsen, plan-ID 4703, vedtatt 27.1.1965
Reguleringsplanens formål er å tilrettelegge for småhusbebyggelse.
Reguleringsplan for Kolbotnvn. Mellom Chr. Sindingsvei og Gjersjøen renseanlegg, vedtatt
4.3.1977
Mindre deler av eiendommene gnr./bnr. 247/145 og 247/46 er regulert i reguleringsplanen.


Formålene for bolig, vei og friområder i disse tidligere vedtatt planer videreføres.
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7 Reguleringsplanens
dokumenter
Disse dokumentene utgjør planforslaget i tillegg til denne planbeskrivelsen:
• Planbestemmelser
• Vedlegg til bestemmelser – liste over hustyper
• Plankart
• Helsekonsekvensvurdering
• Risiko og sårbarhetsvurdering
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