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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 sam -
funnsutviklingen. 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

Arealutvikling i Nordre Follo kommune
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Mobilitet SLI K VI L VI H A D E T
• Nordre Follo baserer all ny utbygging på variert

arealbruk og samordnet areal- og transport -
planlegging.

• Nordre Follo har e ektive og gode kollektivknu -
tepunkter.

• Veksten i persontransport tas med kollektiv,
sykkel og gange.

• I Nordre Follo bygger vi sykkelkultur fra barne -
skolealder.

• Det er trygt og lett for alle å ferdes i Nordre
Follo.

• Kommunens kjøretøy og verktøy skal primært
være elektrisk drevet, alternativt klimanøytrale

(nullutslipp).

D E TTE FÅR VI TI L VE D Å
• legge til rette for at boliger, arbeidsplasser, kul -

tur- 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.

• 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 sykkelparkeringsplasser og syk -
kelhotell.

• 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.

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

• ha fokus på kriminalitetsforebygging i fysisk
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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

Kommunen har et stort potensiale for økt sykkelbruk.
Sykkelveier skal være sammenhengende, med få sys -
temskifter 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 -
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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 plas -
sert 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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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

Klima, energi og miljø

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 syk -
domsfremkallende organismer, som på lengre sikt kan
påvirke folkehelsen.
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SLI K VI L VI H A D E T
• 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, nærings -
liv og frivillighet i å ta et felles miljøansvar.

• Nordre Follo forebygger skade og forurens -
ning som følge av fremtidige klimaendringer.

• Støyplager skal reduseres.

D E TTE FÅR VI TI L VE D Å
• legge til rette for økt bruk av lokal fornybar

energi.

• ha utslippsfrie byggeplasser.

• bidra til å redusere støy og forbedre luftkvali -
tet.

• redusere bruken av salt og benytte tilsvaren -
de miljøvennlige alternativ, som gir tra kken
samme sikkerhet.

• fase ut bruken av granulat på kunstgressba -
ner.

• sikre miljøoppfølging i utbyggingsfaser.

• være et forbilde når det gjelder miljøvennli -
ge løsninger i egen virksomhet og inspirere
innbyggere, frivillige organisasjoner og næ -
ringsliv.

• være pådriver for bruk av nye teknologier og
gjennomføring av pilotprosjekter innen bæ -
rekraftig og miljøvennlig drift og forvaltning.

• kommunens kjøretøy og verktøy skal pri -
mært være elektrisk drevet, alternativt klima -
nøytrale (nullutslipp).

• samarbeide med næringslivet og frivillighe -
ten.

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.

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.
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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 økosys -
temene 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 økosys -
temene. 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 na -
turmangfold 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.

De naturlige bekkedragene skal synliggjøres, spesielt
i tettstedsnære områder. Alle bekkedrag skal holdes
åpne, og det skal ikke gjøres inngrep i området nær -

Blågrønne strukturer og natur

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.
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D E TTE FÅR VI TI L VE D 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 arts -
mangfold.

• 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 avløpsnet -
tet.

• gjenåpne bekker.

• legge til rette for lokal og bærekraftig overvanns -
håndtering og tilstrekkelige omveier.

• foreta strategiske eiendomskjøp for å sikre til -
gang til sjø og vassdrag for allmennheten.

• regulere og opparbeide sammenhengende kyst -
sti.

• opparbeide turveier med tilgjengelighet for alle
brukergrupper.

• sikre våtmarksområder mot kanalisering og my -
rer mot drenering slik at de kan bevares som
karbonlagre.

SLI K VI L VI H A D E T
• Nordre Follo har sammenhengende og robuste

blågrønne strukturer og et tilgjengelig nærmil -
jøfriluftsliv.

• 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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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.

Kulturminner og kulturmiljø

SLI K VI L VI H A D E T
• 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.

D E TTE FÅR VI TI L VE D 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.
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SLI K VI L VI H A D E T
• Nordre Follo har attraktive bysentra som

tiltrekker seg arbeidsplassintensive næringer.

• Bilbasert næring lokaliseres på arealer nær
riksveinettet.

• Det etableres minimum en regional eller
nasjonal institusjon i kommunen i planperio -
den.

D E TTE FÅR VI TI L VE D Å
• avsette arealer til arbeidsplassintensive næ -

ringer nær kollektivknutepunkt.

• skape riktig balanse mellom bolig, næring,
kultur og tjenesteyting.

• konsentrere nye boliger, kontorarbeidsplas -
ser og publikumsrettet service i gang- og
sykkelavstand rundt jernbanestasjonene.

• samarbeide med andre kommuner i re -
gionen for å sikre «rett virksomhet på rett
plass».

• etablere samarbeid med N MB U/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.

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.

Næringsstrukturen i Osloregionen er i endring. Are -
alkrevende 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.

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.

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.

Kommunen vil legge til grunn ABC-prinsippet for næ -
ringslokalisering. 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 -

Næringsutvikling

gelighet og med regulert parkeringstilgjengelighet.

C. Bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros,
transport og industri skal lokaliseres på strategisk
viktige arealer nær riksveinettet.



| 12 |

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.

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.

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

Landbruksområder

SLI K VI L VI H A D E T
• 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 areal -
nøytral.

• Nordre Follo bruker skog- og landbruk be -
visst som omsorgs-lærings- og opplevelses -
arenaer.

• Nordre Follo legger til rette for urbant land -
bruk.

D E TTE FÅR VI TI L VE D Å
• sikre arealer til rekreasjonsformål, idrett og

nærfriluftsliv.

• 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 vekt -
legges.

• 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 be -
folkningstette områdene. Det må vurderes om de mest
brukte områdene skal sikres med hensyn til rekrea -
sjonsverdier og folkehelseperspektivet.

Friluftsliv og verneinteresser skal være det bærende
grunnlag i forvaltningen av Nordre Folles egne skoga -
realer. 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.
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Samfunnssikkerhet

SLI K VI L VI H A D E T
• Robuste og trygge lokalsamfunn.

• Minimale skader ved ekstremvær.

• God kvalitet på drikkevannet.

D E TTE FÅR VI TI L VE D Å
• sikre nedbørsfeltet til drikkevannskildene.

• utbedre ledningsnettet.

• legge den overordnede ROS-analysen for
kommunen til grunn for all arealplanlegging.

• kartlegge og forebygge uønskede hendelser.

• gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser
for alle reguleringsplaner.

• utforme byer og tettsteder slik at de bidrar til
trygghet for alle grupper.

• sette av hensynssoner og bestemmelser i
kommuneplanen.

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 sårbar -
hetsanalyse 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.

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.

Helhetlig ROS-analyse omhandler følgende tema:

• Skred/ras
• Flom og overvann
• Vannforsyning
• Storulykkehendelser på infrastruktur som Folloba -

nen, E6 og E18
• Storulykkehendelse på industribedrifter
• Skogbrann
• Miljøsmitte

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 sår -
barhet (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.
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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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SLI K VI L VI H A D E T
• Fremme folkehelse og ivareta helsehensyn i

by- og tettstedsutviklingen

• Utbygging skjer etter prinsippet innenifra og ut.

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

• 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.

• Det er enkelt å komme seg til nærrekrea -
sjonsområder.

• Det er enkelt å være fysisk aktiv.

• Alle sentrale målpunkt har en attraktiv møte -
plass.

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

• Byer og tettsteder med høy bokvalitet, at -
traktive møteplasser og god tilgjengelighet
for alle.

• Nordre Follo kommune bidrar til å utvikle
miljøvennlige byggeprosjekter.

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

• Alle har tilgang på gode og støyfrie uteplas -
ser i tilknytning til boligen.

• Store nok arealer for å fremme trivsel og
aktivitet i barnehager og skoler.

D E TTE FÅR VI TI L VE D Å
• fortette i de sentrale områdene nær jernbane og

kollektivknutepunkter og prioritere utvikling av
senterområdene.

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

• lokalisere arbeidsplassintensive virksomheter i
sentrumsområder nær kollektivtransport.

• bygge på prinsippet om «rett virksomhet på rett
sted».

• unngå nedbygging av dyrket og dyrkbar jord.

• 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.

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

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

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

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

• sikre god ivaretakelse av støyhensyn i planleggin -
gen.

• kartlegge stilleområder som er egnet for rekrea -
sjon.

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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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 skogs -
landskap. 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 Akers -
hus 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 -

nens kanskje sterkeste virkemiddel for å legge til rette
for et godt byliv er å lokalisere sine tjenester sentralt.

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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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.

I Tømteveien er tidligere industribedrifter transformert
til betydelig bilrelatert virksomhet. 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.

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

• 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:

• 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.

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

• sikre en mest mulig ubrutt horisontlinje rundt Gjer -
sjøen

• turveier gjennom området skal ivaretas
• areal for barnehage skal vurderes

• 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

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

• 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

Oppegård lokalsenter
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

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

• 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

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 små -
husbebyggelsen i syd skal bevares i størst mulig grad.
Før området kan bygges ut skal ny adkomst i Sønste -
rudveien/Valhallaveien være på plass.

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 -



| 18 |

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, LN F-
og 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 avlas -
ting 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 avlas -
ting 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

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

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

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

• 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.

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).

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. Sam -
lokalisering 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, el -
dresenter, 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.

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 area -
ler 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

Næringsområder

Rosenholm
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 are -
alutnyttelse. 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. Parke -
ring 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 Taral -
drudveien 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 små -
industri, men ingen detaljhandel.
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Pl an kart og bestem m el ser
Kommuneplanens a realdel skal legge til rette for gjennomføring av kommunens arealstrategi. Den
setter rammer og bet ingelser for nye reguleringsplaner og for byggesaksbehandlingen. Kommun en
vil sørge for at det som bygges har rett plassering, og holder god og varig kvalitet.

Kommuneplanens arealdel består av plan kart, bestemmelser og retningslinjer for enkelte
hensynssoner .

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende.
Det er gitt bestemmelser generelt og til arealformål og hensynssoner.
Kommunens parkerings vedtekter er innarbeidet i bestemmelsene.

K ommuneplanens arealde l består av følgende materiale:

Bestemmelser retningslinjer

Forhold et til andre arealbruksplaner § 1
Generelle bestemmelser §§ 2 - 18
Bestemmelser til arealformål § 1 9
Bestemmelser til hensynssoner §§ 2 0 - 2 6
Bestemmelser til bestemmelseområder § 27
Kart

Are alplankart med hensynssoner for: B ånd legging etter lov om naturvern

B åndlegging etter markaloven

jf. § 25.1

jf. § 25.3

Bestemmelsesområder :

Temak art 1
Bestemmelsesområde fo r prioriterte
utbyggingsområder

jf. § 27

Hensynssoner :

Temakart 2
Sikringssoner - nedlagsfelt drikkevann, byggeforbud
rundt tunnelåpning , andre sikringssoner –
pumpestasjon ved Gjersjøen

jf. § 20

Temak art 3 Støysoner - bane r Jf. §§ 21.1 og 21.2

Temakart 4 Støysoner - veg Jf. §§ 21.1 og 21.2

Temakart 5 Andre s tøysoner - skytestøy Jf. § 21.3

Temakart 6 Støysoner - helikopter Jf. §§ 21.1 og 21.2

Temakart 7 Faresone r – flomfare Jf. § 22.1

Temakart 8 Faresoner – høyspe n ningsanlegg Jf. § 22.2

T emakart 9 Rekkefølgekrav til infrastruktur Jf. § 23

Temakart 10 Soner med særlig angitte hensyn – hensyn friluftsliv Jf. § 24.1

Temak art 1 1
Soner med særlig angitte hensyn – bevaring
naturmiljø

jf. § 24. 2

Temak art 1 2
Soner med særlig angitte hensyn – bevaring
kulturmiljø

jf. § 24. 3

Temak art 1 3 Båndlegging etter lov om kulturminner jf. § 25.2

Temakart 1 4 Gjennomføringssoner – krav om felles planlegging jf. § 26.1

Temakart 1 5 Gjennomføringssoner – omforming jf. § 26.2

Temakart 16 Faresoner – mulighet for kvikkleire jf. § 22.3

Temakart 17 Faresoner – storulykkesbedrifter jf. § 22.4
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Forholdet til andre areal bruks planer
( plan - og bygningsloven § 1 - 5)

§ 1 Forholdet til reguleringsplan er

a) Alle reguleringsplaner vedtatt etter 1.1.2015 gjelder foran kommuneplanens arealdel.

b) Reguleringsplaner vedtatt før 1.1.2015 gjelder så langt de ikke er i strid med
kommuneplanens arealdel.

Områder regulert til grønnstruktur (med alle underformål), landbruks - , natur - og
friluftsområder (LNF) og områder regulert til naturvern gjelder foran kommuneplanens
arealdel.

c) Rekkefølgekravene i kommuneplanen gjelder.

d) Kommuneplanens bestemmelser om overvann og flomveier gjelder foran tidligere vedtatte
reguleringsplaner.
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Generelle bestemmelser
( plan - og bygningsloven § 11 - 9)

§ 2 Krav om reguleringsplan

§ 2.1 Plankrav
a) I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan tiltak som nevnt i pbl. § 20 - 1 ikke finne sted før

reguleringsplan for området er vedtatt.

b) Innenfor områder som er regulert for frittliggende småhusbebyggelse kan det ikke vedtas
reguleringsforslag som medfører endring av boligform, tetthet eller høyder før slik
omdisponering er fastlagt i kommune plan .

§ 2. 2 Sone for felles planlegging
For områder avsatt til gjennomføringssone for felles planlegging skal det utarbeides en
reguleringsplan for minst hele det angitte området før ny utbygging kan finne sted (jf. pbl. §
11 - 8 e).

§ 2.3 Områderegulering
Følgende områder skal områdereguleres før det kan fremmes forslag til detaljregulering:

Rosenholm (jf. Temakart 1 4 og 1 5 , H810 _1 og H820_1 )
Fløysbonn ( jf. Temakart 1 4 og 1 5 , H810_3 og H820_3 )
Ødegården skog jf . Temakart 1 4 og 15 , H810_4 og H820_4 )
Oppegård syd ( jf. Temakart 1 4 og 1 5 , H810_5 og H820_5 )
Strandsonen (jf. Temakart 14, H810_6)

§ 3 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler

a) Utbyggingsavtale kan forhandles og inngås når partene ser felles nytte av en slik avtale for å
oppnå forutsigbar og hensiktsmessig utbygging av et område, som har grunnlag i
kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal a realplan.

b) Det kan forhandles og inngås utbyggingsavtaler innenfor hele kommunen.

c) U tbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og forhold som er nødvendig e for gjennomføring av
rekkefølgebestemmelser og planvedtak . Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og
utenfor planområdets begrensning.

d) Utbyggingsa vtalen kan blant annet handle om

teknisk infrastruktur som vann, avløp, renovasjon, energiløsninger, veg, parkering, gang -
og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak m . m.
blågrønn infrastruktur, friom råder, fellesarealer, utearealer med tilhørende møblering og
utstyr, parker og plasser, turveger og stier, anlegg for lek, idrett og friluftsliv
kulturanlegg, kulturminner og kulturmiljøer
krav om tiltakets utforming, herunder estetikk, livsløpsstandard og universell utforming
kvaliteter og detaljutforming i bygg og anlegg
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antall enheter, største og minste boligstørrelse
overdragelse, kjøp - og makeskifte av grunn
fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris
kommunal tilvisningsrett for boliger
forsk uttering av kommunale tiltak
utbyggingstakt
økonomiske bidrag

§ 4 Krav til tekniske løsninger
Kravene til utførelse følger vedtatte tekni ske bestemmelser , herunder normer og veiledere
for VA , vei, overvann, renovasjon etc.

§ 4.1 Separate avløpsanlegg
a) For eiendommer med bebyggelse i områder der det ikke finnes kommunal

avløpsinfrastruktur skal det installeres helse - og miljømessig forsvarlige avløpsløsninger.

b) Vurdering av renseløsning skal gjøres av et nøytralt fagkyndig foretak . D en renseløsning som
er best egnet ut fra naturgitte forutsetninger og miljø, skal legges til grunn.

c) Det skal søkes om utslippstillatelse i henhold til f orurensningsforskriften kapittel 12.

d) Eiendommen skal tilknyttes kommunal tømmeordning.

§ 4. 2 Overva nn
a) Overvann skal benyttes som en ressurs for rekreasjon og biologisk mangfold. Vann fra tak og

overflater skal håndteres lokalt for å sikre vannbalansen og unngå overbelastning på
kommunens ledninger. Både overvann og drensvann må behandles på en slik måte at det
ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper.

b) Dimensjonerende nedbør skal håndteres på egen tomt i tråd med gjeldende blågrønn faktor.
Dimensjonerende nedbør defineres som 20 - årsnedbør, med klimafaktor 1,5.

c) I regulerings planer s kal terreng - og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og
overvannshåndtering samordnes. Overvann skal fortrinnsvis sikres avrenning gjennom
infiltrasjon i grunnen og åpne vannveier.

d) I reguleringsplanarbeid skal det kartlegges og sikres arealer for håndtering av overvann. Det
skal settes krav slik at løsningene gir bruksmessige og visuelle kvaliteter i uteanleggene.

e) Kartleggingen skal inkludere en redegjørelse av grunnforhold og infiltrasjonskapasitet. For
alle reguleringsplaner skal det utarbeides en rammeplan for vann og avløp i henhold til
gjeldende kommunale bestemmelser for vann, vei og avløp.

f) I forbindelse med rammesøknad skal det foreligge en overvannsplan. Denne skal gi
prinsippløsninger for området, sammenheng med overordnet hovedsystem og dimensjonere
og vise overvannshåndtering (inkludert åpne flomveier) og grønnstruktur. Planen skal vise de
nødvendige krav, løsninger og arealer for å kunne oppfylle kravet om lokal håndtering av
overvann. Overvannsplan skal samordnes med utomhusplan.
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§ 4. 3 Flomveier
a) Det skal avsettes areal for nye flomveier ved planlegging og søknad om tiltak som berører

eksisterende flomveier. Ved etablering av flomveier skal omkringliggende arealer, som
bygninger og annen infrastruktur sikres mot flomskader.

b) Bygninge r og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og sannsynligheten for
overvannsflom reduseres. Veier skal utformes slik at de kan benyttes som flomveier, og som
prinsipp skal 200 - årsnedbør (med klimafaktor 1,5) ikke medføre en vannstand på m er enn 10
cm.

c) Eksisterende bekker skal bevares så nært oppti l sin naturlige form som mulig. Det skal vises
særlig hensyn der fiskebestanden har et anadrom t vandringsmønster.

d) Det tillates ikke å lukke bekker. Lukkede bekker kan kreves gjenåpnet ved planlegging og
utbygging. B ekkeløpet og det omli ggende arealet skal avpasses en klimatilpasset
flomvannføring i henhold til Norges vassdrags - og energidirektorats (NVE) retningslinjer for
flom - og skredfare i arealplan er (nr.2/2011, siste revisjon).

e) Temak art for flomsoner, erosjon, flomveier, forsenkninger og stormflo skal legges til grunn i
plan - og byggesaker.

§ 4.4 Blågrønn faktor
For håndtering av overvann skal blågrønn faktor (BGF) anvendes som metode. Som
utgangspunkt for planarbeid settes BGF til 0 ,8. Endelig faktor vil bli bestemt ved utarbeidelse
av reguleringsplanen.

§ 4.5 Blågrønn struktur
K ommune n skal etablere sammenhengende blågrønne strukturer i og gjennom urbane
områder, som henger sammen med naturlige områder. Utbygging og tiltak skal ut formes i
tråd med dette, og ved behov, videreutvikle blågrønne løsninger.

§ 4. 6 Tilknytting til fjernvarme/Vannbåren varme
Ved planlegging av ny bebyggelse innenfor konsesjonsområder for fjernvarme eller innenfor
områder avsatt til bebyggelse og anlegg, skal det avsettes areal til rørtraseer, varmesentraler
og lignende installasjoner som er nødvendig e for forsyning med vannbåren varme. Innenfor
konsesjonsområder for fjernvarme skal det tilrettelegges for at ny bebyggelse tilknyttes
fjernvarmeanlegget (pbl . § 27 - 5).

§ 4.7 Solceller og solfangere
Solfangere og solceller til produksjon av energi og varme tillates på alle bygg med unntak der
plassering kommer i konflikt med kulturminneinteresser. Anlegg skal være godt integrert i
fasaden/taket.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser

a) Områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke utbygges før nødvendige tekniske anlegg,
blågrønn infrastruktur og samfunnstj enester er etablert eller sikret på en måte som
kommunen finner tilfredsstillende. Med dette forstås blant annet energiforsyning, vann og
avløp, anlegg for kollektivtransport , veinett for gående og syklende , torg/møteplasser,
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idretts - og nærmiljøanlegg, helse - og sosialtjeneste, barnehager, skoler og annen
tjenesteyting.

b) I områder avsatt til hensynssone med rekkefølgekrav til infrastruktur ( jf. § 23 ) skal utbygging
ikke finne sted før den nærmere angitte infrastrukturen er etablert.

§ 6 Byggegrenser

§ 6. 1 Offentlige veier (jf. veil oven § 29)
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor nedenfor an gitte byggegrenser langs
offentlige veier, med mindre annet er bestemt for sikringssoner for transport ( pbl § 29 - 4 )
eller fastsatt i reguleringsplan. Avstanden skal regnes fra midtlinjen i kjørebane, fortau,
gangvei eller sykkelvei, avhengig av hva som er nærmest.

Byggegrense mot kommunal vei er ikke til hinder for bygging av parkeringsplasser som
overholder krav til frisikt.

Byggegrenser langs offentlige veier
Veitype Byggegrense

(meter)
E18 100
E6 100
Fylkesvei 152, 154, 155, 156 og 32.01 50
Øvrige fylkesveier 20
Kommunale veier 15
Fortau, gangveier, sykkelveier 15

§ 6. 2 Vassdrag
Tiltak i pbl § 20 - 1 er ikke tillatt innenfor byggegrensene for vassdrag. Dette gjelder ikke tiltak
som er fastsatt i reguleringsplan og følgende tiltak, forutsatt at tiltaket ikke er i strid med
andre bestemmelser i lov, forskrift eller plan :

vesentlig reparasjon av bygninger, konstruksjoner og anlegg
fasadeendring
riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg
tiltak for restaurering av historiske miljø i og ve d vassdragene
bekkeåpning

V ed alle tiltak som berører lukkede bekker eller våtmarksområder skal mulighetene for
fremtidig gjenåpning vurderes .

Der ikke annet framgår av vedtatt reguleri ngsplan fastsettes følge nde byggegrenser langs
vassdrag:

a) 100 m fra følgende innsjøer/tjern /vassdrag :
Gjersjøen
Gjersjøelva
Nærevann
Midsjøvann
Rullestadtjern
Karlsrudtjern
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Tussetjern
Vientjern
Hobølvassdraget/Morsa m/følgende delstrekninger :
o Bindingsvann – Langen inkl udert tilførselsbekker og mellomliggende vassdrag
o Rolandsjøen – Setertjern – Brokkenhustjern – Sværsvann – Bråtetjern –

Grønnslettjern
o Tangentjern og mellomliggende vassdrag
o Gjedsjø via Buvannet til Langen
o Kråkstadelva med sidebekker, fra Ellingsrud, Drømtorp og Skisengmosen samt
o mellomliggende vassdrag til Ås grense

b) 50 meter langs følgende vassdrag (der ikke annet framgår av foregående bestemmelse om
avstand fra innsjø/tjern):

Nærevann – M idtsjøvann – R ullestadtjern – Gjersjøen og mellomliggende vassdrag
Karlsrudtjern – Fosstjern – Tussetjern – Gjersjø en og mellomliggende vassdrag
Bukkestitjern – Vevelstad st.
Eikeliveien – Ås grense (Eikelibekken mot Østensjø)

c) 20 meter langs følgende innsjøer/tjern/bekker:
Kolbotnvannet
Kantorbekken
Skredderstubekken
Greverudbekken
Tussebekken
Skillebekk

d) 10 meter på hver side langs alle øvrige bekker og sidebekker.

Avstandene regnes fra vannkant ved middelvannstand .

§ 7 Variert boligsammensetning

§ 7.1 Varierte boligtyper og fellesløsninger
a) Ved regulering av boligområder skal det stilles krav om bebyggelse med varierte boligtyper

og størrelser.

b) Ved utbygging av blokker med mer enn 30 boenheter skal det bygges felles lokaler som kan
benyttes til ulike typer aktiviteter som et supplement til boenhetene.

§ 7.2 Boenheter på bakkeplan
I leilighetsprosjekter skal min st 30 % av leilighetene i 1. etasje ha BRA på minimum 80 m² .
Leilighetene skal ha direkte utgang til bakkeplan med felles uteoppholdsareal.

§ 8 Atkomst til bruksenhet
I blokkbebyggelse med flere enn 4 boenheter, skal tilgang til bruksenhetene skje via
innvendig atkomst.
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§ 9 Universell utforming

§ 9 .1 Bygninger
a) I hver n y feltutbygging skal minst 50 % av nye boenheter være tilgjengelige , ved at alle

hovedfunksjoner skal ligge på inngangsplan. Tilgjengelige boenheter fordeles likt på alle ulike
boligtyper. Andelskravet skal oppfylles for hvert byggetrinn.

b) Der det er innvendige adkomster i bygg, som for eksempel fra parkering til handel og bolig,
skal utvendig og innvendig adkomst ansees som to likeverdige adkomster. Begge
adkomstene skal være universelt utformet.

c) I alle arbeids - og publikumsbygg skal tilgang til heis og trapp være likestilt.

§ 9.2 Utearealer
a) Gang - og sykkelveier skal ha så slak stigning som mulig. Dersom de stedlige forholdene gjør

det umulig å oppnå stigningen mindre enn 1:15 på hele strekningen eller 1:12 på strekninger
inntil 5 meter, skal det redegjøres for hvilke løsninger som har vært vurdert for eventuelt å
kunn e oppfylle stigningskravene.

b) Ved feltutbygging med leilighetsbygg uten krav om heis og småhusb ebyggelse, skal
gangadkomster til felles utearealer oppfylle krav til universell utforming.

c) Universell utforming skal ivaretas ved oppgradering av fortau, gangveier og holdeplasser i
etablerte boligområder.

§ 9.3 F riluftsanlegg
a) F riluftsanlegg, løyper og turveier skal utformes i henhold til NS 11005:2011 (Universell

utforming av opparbeidete uteområder - Krav o g anbefalinger) .

b) Der det er vanskelig å oppfylle krav til stigningsforhold på hele turveistrekningen, skal en
lengst mulig sammenhengende del oppfylle krav om stigning ikke større enn 1:15. Denne
strekningen må ha tilgang fra parkering/boområder. Omfanget skal vurderes i hvert prosjekt.

§ 9.4 Kulturbygg
Kultur og idrettsanlegg skal være universelt utformet og ha minst 5 % sitteplasser for
mennesker med nedsatt funksjonsevne fordelt på flere steder i lokalet. HC plassene skal ha
kort og hensiktsmessig adkomst til HC - toalett.

§ 9.5 Kulturminn er
Ved istandsetting av kulturminner som vil være tilgjengelige for publikum skal kravene til
universell utforming oppfylles så langt det er mulig, se v eilederen «Kulturminnevern og
universell utforming – Et p rosessverktøy» (Miljøverndepartementet 2010).

§ 10 Krav til utearealer

§ 10. 1 Størrelse
a) I byggeområder avsatt til boligformål skal det avsettes minste uteoppholdsareal (MUA) iht.

tabellen:
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Bebyggelsestype Felles MU A ved bygging av 5
eller flere boenheter ( m² MUA
per 100 m² BRA)

Privat MUA m2

Frittliggende småhusbebyggelse 25 150
Konsentrert småhusbebyggelse 50 70
Blokkbebyggelse utenfor prioritert
utbyggingsområde

50 5

Prioritert utbyggingsområde
( bestemmelsesområder # 1 , § 27 )

30 5

b) Uteareal kan bare inngå i felles MUA der avstanden mellom bygningene er minimum 1,5
ganger bygningenes gjennomsnittlige gesimshøyde. Uteareal skal ha en avstand til boliger og
privat uteareal på minst 4 meter for å kunne medregnes i felles MUA.

c) Felles uteoppholdsareal skal ligge på bakkeplan. Areal som kan medregnes skal tilfredsstille
krav i § 10. 2 .

d) Arealer som ikke kan inngå i beregningen av felles MUA er:

t errasser i tilknytning til boenheter
b alkonger og verandaer
t akterrasser
a real for avfall og til avfallshenting
s ykkelpa rkering
k jøreareal
k ant - og restarealer rundt bebyggelse som ikke er egnet til uteoppholdsfunksjoner
a real inntil kjørevei eller parkeringsplass som ikke oppfyller krav til støy i § 16.2, krav til
luftforurensing i § 16.3 eller trengs for å skjerme mot tr afikkfare

e) Areal for oppstilling av brannbil kan medregnes i felles MUA dersom arealene er tilrettelagt
for lek og opphold.

§ 10. 2 Kvalitet
a) I utformingen av utearealer skal det legges vekt på god landskapsarkitektur. Utearealene

skal:

bidra til å gi utbyggingsområdet en klar og tydelig identitet
ha et tydelig designgrep og identitetsskapende elementer
ha høy kvalitet og varige , helse - og miljøvennlige materialer ; plast bør ikke benyttes
ha skjermede områder og gode romlige sammenhenger
ha et tydelig skille mellom private og offentlige arealer

b) For uteoppholdsarealer gjelder i tillegg:

minimum 20 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl. 10 ved
jevndøgn. Minimum 60 % av uteoppholdsareal på bakken skal være direkte solbelyst kl.
16 ved jevndøgn.
være sammenhengende
være universelt utformet og ha en hensiktsmessig form
sosiale møteplasser og lekeplasser skal legges til de best solbelyste arealene
være tilpasset ulike aldersgrupper, inkludert barn o g unge, og eldre
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kun ne brukes hele året
være skjermet for støy, trafikk og forurensning
privat MUA skal være direkte solbelyst min st 2 timer sammenhengende ved jevndøgn
mellom kl. 08 og kl. 18

§ 10. 3 Vegetasjon
a) Lokkprosjekter skal dimensjoneres slik at det kan etableres et j ordsmonnslag med dybde på

minst 1,0 meter på minst 80 % av det overforliggende utearealet.

b) Vegetasjon skal:

være allergivennlig
variert med tanke på årstidsvariasjoner og biologisk mangfold
ikke utgjør e en trussel mot biologisk mangfold
ha riktig hardførhet for klimasonen

§ 1 1 Lekeplasser

§ 11.1 Virkeområde
I reguleringsplaner og ved søknad om fradeling for boliger skal det redegjøres for plassering
og utforming av lekeplasser. Ved utbygging basert på eldre reguleringsplaner vil disse
kommunepla nbestemmelsene gå foran reguleringsplanen.

§ 11.2 Lekeplasstyper
Lekeplassene skal differensieres og utfor mes med hensyn til barnas alder :

l ekeplass for små barn for barn 2 - 6 år
n ærlekeplass for barn 5 - 13 år
s trøkslekeplass for barn og ungdom 10 år og eldre

§ 11.3 Arealkrav
a) Innenfor felles MUA skal minst 50 % av arealet avsette s til lekeplasser, fordelt slik :

Type lekeplass % av avsatt areal til lekeplass
Lekeplasser for små barn 20 %
Nærlekeplasser 40 %
Strøkslekeplasser 40 %

b) Lekeplassene skal ha minimumsstørrelse iht. tabellen :

Type lekeplass Antall
boenheter

Minimumsstørrelse
( m² )

Lekeplasser for små barn 0 < 50
Nærlekeplass og strøkslekeplass skal
slås sammen

0 - 30 50
30 - 200 600

Nærlekeplass 200 < 600
Strøkslekeplass 200 < 2500

c) Lekeplassene skal differensieres og utformes med hensyn til barnas alder.
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§ 11.4 Kapasitet
Lekeplassene skal oppdeles og fordeles slik at den enkelte lekeplassen ikke betjener mer enn :

30 boenheter ved lekeplass for små barn
150 boenheter ved nærlekeplass
500 boenheter ved strøkslekeplass

§ 11.5 Terreng
a) Lekeplassene skal ha hensiktsmessig form og terrengforhold. Lekeplassene skal ikke ha større

stigning enn :

1:50 på lekeplasser for små barn
1:50 på nærlekeplasser
1:50 på strøkslekeplasser

b) 5 0 % av arealene til lekeplasser kan ha brattere stigning så sant de har preg av skogs - eller
naturområder. Arealer brattere enn 1:5 kan inngå i lekeplassberegningen hvis de er
tilrettelagt for aking. Aking kan ikke være hovedaktiviteten på lekeplassen.

§ 11.6 Avstand
Lekeplassene s kal ikke være lenger borte fra boligen enn :

50 meter for lekeplasser for små barn
150 meter for nærlekeplasser
500 meter for strøkslekeplasser

§ 11.7 Plassering og utforming
Lekeplassene skal :

ha en tydelig ambisjon om å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge
være skjermet mot biltrafikk, støy, forurensning og annen helsefare
lokaliseres og skjermes slik at konflikter med naboer i størst mulig grad unngås
ha gode solforhold hele dagen, hele året
legges mot område r for grønnstruktur der det er mulig
ha trafikksikker atkomst via fortau, gangveier, turveier eller gatetun
for lekeplass for små barn kunne nås fra inngang uten at man må gå over annen manns
grunn
ha variert utforming og innhold, med lekeapparater og akti vitetsanlegg som er tilpasset
et bredt alderssegment
ha flater for ulike ballspill
ha god estetisk kvalitet og høy grad av sikkerhet
utformes som møteplasser i nærmiljøet som gir mulighet for samhandling mellom barn,
ungdom og voksne
anlegges på bakkeplan
ha flere soner med benker, bord, grill og strømuttak
ha gode skiller mellom gangsoner og møbleringssoner, med kontrast og ulik taktil
overflate, fast og jevnt dekke i gangsoner
ha sittegruppe r og sitteplasser for rullestolbrukere
ha helse - og miljøvennlig e materialer
utformes slik at de tar hensyn til barn med funksjonsnedsettelser
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Større trær og busker, og viktige naturelementer skal bevares og integreres i lekeplassen.

§ 11.8 Trinnvis utbygging
Ved trinnvis utbygging opparbeides lekeplassene i henhold til kravene til lekeareal p e r
boenhet (jf. § 10. 1 og § 11.3 ). Kravene til lekeplassenes minimumsstørrelse gjelder for det
regulerte boligområdet sett som helhet.

§ 1 2 Barn og unge

§ 12.1 Utearealer
Ved omdispo nering av arealer som brukes av barn eller som i plan er avsatt til
uteoppholdsareal, fellesareal, fri - eller uteområde , skal det gjøres en vurdering av leke - og
uteoppholdssituasjonen og skaffes fullverdig erstat ning. Erstatningsarealet skal ha minst
tilsvarende kvalitet og tilgjengelighet som are alet som ønskes omdisponert.

§ 12.2 Stier og snarveier
Bebyggelse og anlegg skal lokaliseres slik at viktige stier/barnetråkk (stier fr a boligområder til
offentlige funksjoner som skole, barnehage og kollektivholdeplasser) sikres.

§ 1 3 Skilt og reklame

§ 1 3.1 Formål og virkeområde
Bestemmelsene skal bidra til å samordne og begrense bruken av skilt - og
reklameinnretninger slik at de kan inngå som positive elementer i det offentlige rom.
Skiltbestemmelsene gjelder for hele kommunen.

§ 13.2 Definisjoner
Skilt i denne bestemmelse n omfatter alle informasjons - og virksomhetsskilt som ikke
inneholder reklamebudskap (omfatter i denne sammenheng ikke trafikkskilt).

Reklameinnretning er en fellesbetegnelse som omfatter tekst, plakater, skilt, bilder,
symboler, figurer, ballonger, vimpler, flagg, bannere, lys, skjerm, seil, markiser og annen
solskjerming med virksomhetsnavn og/eller logo, folier, vindusreklame og transparenter eller
annet medium for formidling av budskap om varer, tjenester eller arrangement.

Sk ilt - og reklameinnretninger som skal være i bruk i maks tre uker anses som midlertidige.
Midlertidige skilt - og reklameinnretninger som settes opp regelmessig defineres som varige.

§ 1 3 . 3 Søknad og tillatelse
a) Skilt - og reklameinnretninger skal godkjennes av kommunen jf. plan - og bygningsloven (pbl) §

20 - 1 (1) bokstav i og 30 - 3 før de settes opp, med mindre de er unntatt søknadsplikt eller
kommunen etter en vurdering finner at de kan fritas fra søknadsplikt, jf. forskrift om
byggesak (byggesaksforskriften) og pbl § 20 - 5 (1) bokstav e.

b) Tillatelse er likevel ikke nødvendig for midlertidige skilt - og reklameinnretninger dersom
utforming og plassering skjer i samsvar med § 1 3 .
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c) Ved søknad om nybygg, ombygninger og lignende kan kommunen kreve at det utarbeides
s kiltplan som viser plassering og utforming av skilt - og reklameinnretninger. Slik plan skal
godkjennes av kommunen i samband med behandlingen av tiltaket.

d) Kommunen kan kreve utarbeidet detaljerte planer som regulerer skilt og
reklameinnretninger for enkel te eiendommer.

§ 1 3 . 4 Plassering og utforming av skilt og reklameinnretninger
a) Plassering i områder

Skilt og reklameinnretninger tillates i utgangspunktet ikke plassert i LNF - områder eller i
boligområder. Det kan tillates et skilt på inntil 3 m² på forretninger, kiosker o.l. dersom det
etter kommunens skjønn ikke vil være sjenerende for miljøet.

b) Utforming
Skilt og reklameinnretninger skal ha moderat størrelse, utforming og farge – og være
tilpasset bebyggelse, miljø og omgivelser. Dominerende skilt og reklameinnretninger tillates
ikke og skal ikke være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden.
Sammenhengende bånd av fargede plater på fasader eller gesims tillates ikke. Skilt - og
reklameinnretninger på samme fasade skal harmon isere med hverandre.

På teglfasader skal det kun brukes frittstående bokstaver og/eller symboler.

Skilt og reklameinnretninger som ved bruk av folier, papp og liknende tetter igjen vinduer slik
at de ikke lenger fremstår som fasadevinduer som man kan se inn gjennom tillates ikke .
Foliering på vindusflater skal maksimalt dekke 1/3 av vindusflaten. Plakater og lignende like
innenfor vindusflaten vurderes på samme måte.

Reklameboards og/eller plakater på fasaden tillates ikke.

c) Lys
Lyssettingen skal ikke blende og skal ikke være urimelig sjenerende for trafikanter eller
beboere.

Blinkende lys, blits eller annen spesiell lysbruk er ikke tillatt. Lyskasse med gjennomlyst
frontplate tillates ikke, kun teksten kan være gjennomlyst. Sammenhengende bånd av lys på
fasader eller gesimser er ikke tillatt.

Digitale reklameskjermer o.l. tillates ikke plassert utendørs. Ved plassering av skjermer inne i
lokaler må disse ikke plasseres slik at de kan være til urimelig sjenanse for naboer og
gjenboere.

d) Plassering og størrelse
Innretninger som bryter bygningens silhuett, utenfor hjørner, over gesims, på takflater osv.,
tillates ikke. Fasadeskilt og uthengsskilt skal normalt plasseres mellom 1. og 2. etasje.
Uthengsskilt må plasseres med minst 2,5 m fri høyde over bakk en.

Det er ikke tillatt å plassere skilt - og reklameinnretninger på master eller stolper beregnet for
annen bruk.

Mobile skilt - og reklameinnretninger som for eksempel langtidsparkerte kjøretøy og
beachflagg er ikke tillatt.
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Det er likevel tillatt med utsetting av én frittstående bukk/vippeskilt per virksomhet, dersom
denne plasseres i nærheten av inngangspartiet og slik at den ikke er til hinder for allmenn
fremkommelighet og trafikksikkerhet. Høyden må ikke overstige 1,35 m og den skal ikke
være bely st.

e) Antall
En virksomhet kan ha maksimalt ett fasadeskilt og ett uthengsskilt. Unntak kan gjøres for
fasader som er lenger enn 30 m eller der virksomheten disponerer flere fasader, det kan da
tillates to fasadeskilt og to uthengsskilt per virksomhet.

f) V edlikehold og fjerning
Skilt og reklameinnretninger skal vedlikeholdes slik at de ikke virker skjemmende i seg selv
eller i forhold til omgivelsene. Dersom belysning ikke fungerer fullt ut skal denne slukkes
frem til vedlikehold er utført.

Hvis en virksom het legger ned eller flyttes skal tilhørende skilt og reklameinnretninger
fjerne s. D ette omfatter også festeanordninger.

§ 14 Bestemmelse om plassering og utforming av husnummerskilt

Enhver huseier skal på sin eiendom sette opp og vedlikeholde husnumme rskilt som
tilfredsstill er kravene i denne bestemmelsen.

Høyde på tall og bokstaver skal være minst 105 mm og figurenes tykkelse 15 mm.
Tall og bokstaver skal gjengis på reflekterende skiltbunn.
Frittstående skilt skal plasseres 1,8 - 2 meter over bakken forutsatt at det ikke er til hinder
for gående og syklende. Skiltene plasseres til høyre for innkjørsler som munner ut i
gate/vei.
Skilt på husvegg plasseres i minst 2,2 meters høyde og til høyre for inngangsdør.
Der det er nødvendig skal skilt i tillegg a nbringes i gjerdelinje, på innhegning eller på
særskilt stolpe til høyre for inngang eller innkjørsel.
Som regel skal skiltet anbringes mot den vei eiendommen har adresse til, selv om den
ikke har inngang eller innkjørsel fra denne gaten.
Har flere eiendom mer felles avkjørsel, plikter huseierne å sette opp et henvisningsskilt
der den felles avkjørsel munner ut i vei.
Huseier plikter å sørge for at skilt er godt synlige og ikke skjermes av vegetasjon, andre
skilt mv.

§ 15 Parkering

§ 15.1 Virkeområde
Bes temmelsene gjelder ved oppføring, ombygging og bruksendring av bygninger og ved
fradeling av grunneiendom, med mindre annet fastsettes i reguleringsplan.

§ 15.2 Parkeringsplass for bil og motorsykkel
a) Det skal avsettes plass for bil og motorsykkel i samsva r med følgende områdeinndeling:

Område A: Prioritert utbyggingsområde
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Område B: Resten av kommunen

Kommunen kan i plan kreve et lavere antall parkeringsplasser når trafikkforholdene på stedet
tilsier det.

Formål E nhet Bilparkering (min - maks) Motorsykkel (min -
maks)

Område A Område B
Leiligheter
(blokkbebyggelse)

Per boenhet 0 ,5 - 1 0,7 - 1,2 0,2

Enebolig /
tomannsbolig

Per boenhet 2 2

Konsentrert
småhusbebyggelse

Per boenhet 1,2 - 1,5 1,2 - 1,5 0,2

Forretning/handel 100 m² BRA Maks 1 Maks 1 0,2
Kontor 100 m² BRA Maks 0,7 Maks 0,7 0,2
Offentlig/privat
tjenesteyting

100 m² 0,1 - 0,5 1 - 2 0,2

Undervisning
(skole /barnehager
etc.)
Industri/lager
Idrett/kulturanlegg
Hotell
Forsamlingslokale

Antall plasser vurderes i den
enkelte sak. Parkeringsnorm
fastsettes i reguleringsplan i
avhengighet av beliggenhet,
tilgjengelighet for gående /
syklende, kollektivtilbud og
tilgang til offentlig
tilgjengelige p - plasser.

Som for bilparkering

b) Gjesteparkering
I områdene A og B skal minst 10 % av plassene beregnet for bolig avsettes til gjesteparkering.

c) Parkeringskrav for personer med nedsatt funksjonsevne
Noen av bilparkeringsplassene skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig egnet for
bevegelseshemme de. Minimum antall bilparkeringsplasser for personer med nedsatt
funksjonsevne skal være den høyeste verdien av enten

10 % av alle bilparkeringsplasser , men ikke flere enn 10 plasser
1 bilparkeringsplass
1 bilparkeringsplass per 3000 m² BRA, men ikke flere enn 10 plasser

d) El - tilrettelegging
Ved alle utbyggingsprosjekter (ikke forretning/handel) hvor det er etablert fell es
parkeringsanlegg skal alle parkeringsplassene for bil anlegges med et eget ladepunkt.

e) Sambruk
Det skal legges til rette for bildelingsordninger og annen sambruk av bilparkeringsplasser og
biler i størst mulig grad.
Det gis en reduksjon på minimumsnormen for boligkompleks på 4 bilparkeringsplasser per
bildelingsplass.
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f) Plassering og utforming
Ved utbygging til kontorformål, undervisning, boligblokker og konsentrert småhusbebyggelse
skal parkering anlegges i felles anlegg.

Innenfor område A skal parkering legges under terreng. Det kan tillates et mindre antall
gjesteparkeringsplasser på terreng.

Innenfor område B kan 20 % av parkeringsplassene for forretnings - og tjenesteyting legges på
terreng.

Alle parkeringsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre. Oppstilling av kjøretøyer
foran garasje regnes ikke som parkeringsplass, med unntak av i områder avsatt til
frittliggende småhusbebyggelse. For frittliggende småhusbebyggelse med atkomst fra
offentlig vei skal det opparbeides snuplass på egen grunn.

Utendørs fellesanlegg for bilparkering skal ha grøntarealer og beplantning. Ved utendørs
parkeringsplasser skal det avsettes tilstrekkelig areal til snørydding.

Biloppstillingsplasser
Parkeringsplasser skal dimensjoneres i henhold til Statens Vegvesens håndbok N100.
Parkeringsplasser for beboere og ansatte skal skilles fra p - plasser for gjest er og kunder, men
kommu nen kan ved behandling av regulerings planen godkjenne sambruk av p - plasser der
dette er hensiktsmessig.

Felles parkeringsanlegg under tak skal ha innvendig fri høyde på minst 2,4 meter.

Fall på parkeringsplass skal ikke overstige 1:20.

Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Parkeringsplasser for biler og elektriske rullestoler/scootere eller lignende for personer med
nedsatt funksjonsevne skal plasseres i nærheten av inngang. Ved publikumsbygg skal
parkeringsplas sene legges nærmere enn 20 meter fra hovedinngangen eller personheis. I
parkeringsanlegg skal biloppstillingsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
plasseres i enden av parkeringsrekker.

Hver biloppstillingsplass skal dimensjoneres med 4,5 meter x 6,0 meter. Hver parkeringsplass
til elektriske rullestoler/scootere eller lignende skal dimensjoneres med 1,75 meter x 2,0
meter. Portåpning og innkjøring til parkeringshus skal utformes slik at kjøretøy med høyde
2,4 meter kan kjøre inn.

Parkering av st ore kjøretøyer og biltilhengere
Oppstillingsplasser for motorkjøretøy og biltilhengere som er lengre enn 10 meter, tillates i
boligområder bare hvis de er en del av utendørs fellesanlegg for bilparkering. Ved lokalisering
av slike oppstillingsplasser må de t tas hensyn til adkomstveiens dimensjonerende akseltrykk,
trafikksikkerhet, støy og estetikk.

§ 15.3 Parkeringsplass for sykkel
a) Det skal etableres sykkelparkeringsplasser etter følgen d e tabell:
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Formål Enhet Sykkelparkeringsplasser

Bolig 100 m² BRA Minimum 2,5
Forretning /handel 100 m² BRA Minimum 3
Kontor, o ffentlig /
privat
tjenesteyting

100 m² BRA Min imum 2,5

Undervisning –
skoler

Per elev 0,7 * ved
videregående
skoler skal det
avsettes areal for
moped/scooter,
0,3 plasser per
elev

Barnehage Per avdeling Min 6
Industri/lager
Idrett/kulturanlegg
Hotell
Forsamlingslokale

Antall plasser vurderes i den enkelte sak. Parkeringsnorm fastsettes i
reguleringsplan i avhengighet av beliggenhet, tilgjengelighet for
gående / syklende, kollektivtilbud og tilgang til offentlig tilgjengelige
p - plasser.

b) Parkeringsanlegg for sykkel skal plasseres slik at gangavstanden fra bygning/anlegg (for
eksempel fotballbane og badeplass) til sykkelparkering er kortere enn avstanden mellom
bygning/anlegg og parkeringsanlegg for bil.

Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig fra inngangspartier, på terreng eller i
garasjeanlegg nær inngang, med gode forbindelser til sykkelveinettet og nær
sykkelturens målpunkt (for eksempel badeplass, buss topp og butikk).
Utendørs sykkelparkering skal utstyres med nedstøpt sykkelstativ og være utformet slik
at sykkelens ramme kan låses fast.
Minimum 10 % av sykkelparkeringsplassene skal være store nok til å parkere laste - og
familiesykler, det vil si mins t 1 m i bredden og 2,5 m i lengden. Dette gjelder ikke skoler.
Individuell sportsbod regnes ikke som sykkelparkering.
Parkeringsanlegget skal ha god belysning.

c) Der minimumsnormen gir en utbygging av minst 20 sykkelparkeringsplasser, gjelder
følgende:

Mi nst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal ha overbygg.
Der hvor parkeringsløsningen ikke er på bakkeplan, skal det sikres tilgjengelig adkomst
via forskriftsmessig rampe eller heis også dimensjonert for laste - og familiesykler.
Alle dører som skal forser es, skal ha automatiske døråpnere.
Minst 25 % av sykkelplassene under tak / i garasjeanlegg anlegges med ladepunkt for el -
sykkel / elektrisk rullestol.

d) I tillegg stilles følgende krav der minimumsnormen gir en utbygging av minst 30
sykkelparkeringsplass er:

I boligkompleks og kontorbygg skal det settes av arealer til service for sykkel. Dette kan
være i form av vask/reparasjonsareal for sykkel (med vann og sluk), oppbevaring av
ekstrautstyr som vinterdekk, ekstradeler mm.
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I kontorbygg skal det være gar derobe og dusjfasiliteter i til knytning til sykkelparkeringen.

e) Sykkelparkeringsplasser til «Nordre Follo bysykkel» som ligger innenfor planområdet, kan
inngå i normtallene. Plassene kan ikke utgjøre flere enn 10 % av minimumskravet.

§ 1 6 Krav til miljø og estetikk

§ 1 6 .1 Arkitektur og utforming
Bebyggelsen skal underordne seg viktige landskapstrekk, grønnstruktur og landemerker .

Bebyggelsen skal plasseres slik at det dannes gode, klart definerte offentlige rom og
fellesarealer .
Bebyggelsen skal plasseres slik at utearealer innbyr til og enkelt kan tas i bruk .
Bygg og veier skal plasseres i terrenget slik at tilgjengelighet oppnås, for både adkomster
til bygg og utearealer og fo r gangadkomster gjennom området .
I fortettingsområder skal det tas tyd elig stilling til bebyggelsesstrukturen .
Universell utforming skal ligge til grunn for plassering og utforming av bygg og anlegg .
Maks tillatt dybde for ensidige leiligheter skal ikke overstige leilighetens fasadelengde .

§ 16 . 2 S tøy
a) Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende.

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T1442/2016, skal legges
til grunn ved planlegging og tiltak etter plan - og bygningsloven § 20 - 1. Retningsli njene skal
også følges ved planlegging av landingsplass og nye traseer for helikopterflyging. For
skytebanestøy gjelder grense verdi en i tabell under punkt b ).

K ommunens støysonekart for veg, jernbane , skytebane og helikopter skal legges til grunn ved
vurd ering av støypåvirkning og behov for utredninger.

b) Støygrenser for ny bebyggelse og virksomhet
For etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal følgende
grenseverdier til utendørs støy ikke overskrides, med mindre annet er bestemt for støysoner
(jf. § 2 1 ) eller fastsat t i reguleringsplan . Med støyfølsom bebyggelse menes boliger,
fritidsboliger, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og pleieinstitusjoner.

Støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksom het
Støykilde Støynivå på

uteoppholds areal og
utenfor vinduer til rom
med støyfølsom
bruk sformål

Støynivå utenfor
soverom,
natt (kl. 23 – 7)

Maks. støynivå på
uteoppholds - areal og
utenfor rom med støy -
følsom bruk, dag/kveld (kl.
7 – 23)

Vei 55 dB Lden 70 dB L5AF –
Bane 58 dB Lden 75 dB L5AF –
Flyplass 52 dB Lden 80 dB L5AS

Næring og
i ndustri

uten impulslyd: 55 dB Lden

med impulslyd: 50 dB Lden

45 dB Lnight,
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 – –
Nærmiljøanlegg 60 dB LAFmax

Plassering
Ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal plasseres slik at støybelastningen
og behovet for avbøtende tiltak blir minst mulig. Bygninger skal plasseres og utformes slik at
naturlig støyskjerming oppnås, framfor bruk av frittstående støyskjerm er.

Der boliger blandes med andre bruksformål, skal disse være forenlige med boligformålet.

c) Støygrenser for bygg e - og anleggsvirksomhet
Ved bygg - og anleggsvirksomhet gjelder følgende støygrenser utenfor rom for støyfølsom
bruk, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan, jf . tabell 4 i T - 1442/2016:

Støygrenser for bygge - og anleggsvirksomhet
Støyfølsom
bebyggelse

Støykrav på
dagtid
(kl. 7 – 19)

Støykrav på kveld
(kl. 19 – 23)

Støykrav på
søndag/
helligdag (kl. 7 –
23)

Støykrav på natt
(kl. 23 – 7)

Boliger

65 dB LpAeq12h 60 dB LpAeq4h

bygge - og
anleggsvirksomhet
skal ikke
forekomme

bygge - og
anleggsvirksomhet
skal ikke
forekomme

Fritidsboliger
Helse - /pleie -
institusjon
Barnehage

60 dB LpAeqT(T = brukstid)
Undervisning

Tiltak for å begren se støy i bygg e - og anleggsfasen
Dersom bygge - og anleggsprosjektet samlet sett pågår i mer enn 6 m åneder skal særlig
støyende arbeider kun foregå innenfor tidsintervallet kl . 08 - 17. Øvrig arbeid kan foregå i
tidsrommet fra kl . 07 til kl . 19 p å hverdager. Det skal ikke pågå særlig støyende arbeid
lørdag er . Med særlig støyende arbeider menes boring, pigging, spunting, sprenging, pæling,
steinknusing og tilsvarende aktivitet.

For arbeider med varighet over 6 uker eller 6 måneder skjerpes grense verdiene for dag og
kveld med henholdsvis 3 eller 5 dB, i tråd med kap. 4.2 T - 1442 - 2016. Dersom bygge - og
anleggsprosjekter berører samme nabolag samtidig eller like etter hverandre i tid skal disse
behandles som en sammenhengende anleggsperiode.

Støyende drift og aktiviteter skal normalt ikke forekomme om natten. Ved spesielle tilfeller,
som kortvarig vedlikeholdsarbeider på vei og jernbane tillates avvik fra dette. Det kreves
spesielle varslingsrutiner overfor berørte par ter i tråd med anbefalingene i r e tningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442/2016) kapittel 4.4.

§ 1 6.3 Luftkvalitet
a) Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende.

Klima - og miljødepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i
arealplanlegging T - 1520/2012, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter
denne, skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan - og bygningsloven § 20 - 1.

b) Etablering av luftfølsom bebyggelse og luftforurensende virksomhet
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I områder med luftforurensning over anbefalte grenser for luftkvalitet (jf. Gul sone
T1520/2012) skal det, ved etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning og ny/utvidet luftforurensende virks omhet, sikres minimal eksponering på
uteoppholdsarealer og godt inneklima jf. k ap. 5.2.1 og 5.3.1 T1520/2012.

I områder med brudd på forskrift om lokal luftkvalitet (jf . rød sone T15201/2012 ) tillates det
ikke ny/utvidet luftforurensende virksomhet eller bebyggelse som er følsom for
luftforurensning, Avvik er tillatt innenfor områder avsatt til sentrumsformål dersom
tilfredsstillende luftkvalitet kan sikre s både innendørs og ved uteoppholdsar eale r j f. k ap.
5.2.2 og 5.3.2 T1520/2012.

Med luftfølsom bebyggelse menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser
og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur.

c) Luftforurensning fra bygg - og anleggsarbeider
Ved bygg - og anleggsvirkso mhet gjelder retningslinjene for begrensning av luftforurensning
gitt i T1520/2012 kap. 6.2 og 6.3.

§ 1 6 . 4 Naturmiljø
Sammenhengende grøntdrag, et spekter av grønne lunger og økologiske funksjonsområder
skal s tyrkes og ivaretas. St o re trær og viktige na turelementer skal sikre s i reguleringsplaner
og i gjennomføring av disse . Det skal tilrettelegges for god adkomst til naturområder.
Strandsonen skal gjøres tilgjengelig ved videreføring av kyststi. Ulovlige gjerder i strandsonen
skal fjernes.

§ 1 6 . 5 Grønnstruktur og landskap
a) Terrengtilpasning

Utforming og plassering av ny bebyggels e skal være tilpasset terrenget på en slik måte at
uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og verdifull
vegetasjon i størst mulig grad b lir tatt vare på.
Utformingen og plasseringen skal sikre gode estetiske kvaliteter, lysforhold og
bruksarealer.
Ved tomtetilpasning gjennom terrengoppfylling skal skråningsutslag på nytt terreng ikke
overstige 1:3.
Det tillates ikke høyere forstøtnings mure r enn 1,5 meter regnet fra ferdig planert terreng
ved murens start. Ved plassering skal det tas spesielt hensyn til virkningene for
naboeiendommene.

b) Friområder og parker
Ved ny utforming og beplantning av friområder og parker skal det legges vekt på biol ogisk
mangfold inkludert biotopmangfold. Større løv - og furutrær, samt viktige naturelementer
skal bevares og innarbeides.

§ 17 Kulturminner og kulturmiljø

§ 17.1 Forhold til reguleringsplaner
Der det er vedtatt bestemmelser som ivaretar kulturminnehensyn i reguleringsplaner som er
eldre enn kommuneplanen, skal disse bestemmelsene gjelde foran kommuneplanen. Dette
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gjelder for alle typer bestemmelser, inkludert hensynsoner, bestemmelsesområder,
bestemmelser til arealformål, m . m.

§ 17. 2 Ge nerelt om kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljø
Ved all planlegging, utbygging og endring av eksisterende bebyggelse skal det legges vekt på
å bevare verdifulle kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljø.

a) Kulturhistorisk verdifull bebyggelse og særp regede kulturmiljøer skal bevares. Broer, veifar,
steingjerder, murer, tekniske installasjoner, spor etter tradisjonell virksomhet, verdifull
vegetasjon eller trær, hageanlegg og lignende som er en viktig del av særpreget skal bevares.

b) Ny bebyggelse eller nye konstruksjoner skal tilpasses kulturmiljøet og utformes slik at de ikke
skjuler, dominerer over eller skjemmer bevaringsverdige eller fredede bygninger og
kulturmiljø.

c) Det skal legges vekt på å opprettholde kulturhistorisk verdifull tomtestruktur, h istoriske
vegetasjonselementer og bygningers historisk særegne plassering i landskap og terreng.

§ 17. 3 Bevaringsverdig bebyggelse og mil jø
For eiendommer eller bebyggelse omfattet av hensynssone «H570 - 1, Bevaringsverdig
bebyggelse og miljø» gjelder følge nde bestemmelser:

a) Det skal i hensynssonen legges særlig stor vekt på bevaring av opprinnelig bebyggelse.

b) Nye tiltak på eiendommen skal ta hensyn til og tilpasses eksisterende bebyggelse slik at
bevaringsinteressene ivaretas på en god måte. Særlig viktig er bebyggelsens overordnede
formspråk, materialbruk, takform, vinduer, dører og andre fasadedetaljer.

c) Påbygg, tilbygg og andre tiltak som medfører større visuelle endringer på bevaringsverdig
bebyggelse tillates ikke. Det gjøres unntak for tiltak som tilbakefører til dokumentert
opprinnelig form og uttrykk.

d) Opprinnelige eller kulturhistorisk verdifulle by gningselementer som vinduer, ytterdører,
gerikter, kledning, taktekning og andre fasadedetaljer skal kun fornyes når disse ikke lenger
tilfredsstiller rimelige tekniske krav eller er så skadet at reparasjon er uaktuelt. Ved
nødvendig fornyelse skal bygning selementer tilpasses bygningens opprinnelige stil og
materialbruk.

e) Opprinnelig intern sti og veistruktur og eldre opparbeidet hage eller parkareal, inkl udert
verdifull vegetasjon, forstøtningsmurer m.m. skal bevares.

§ 17. 4 Listeførte kirker
For kirker og deres omgivelse r omfattet av hensynssone «H570_5 Listeførte kirker» gjelder
følgende bestemmelser:

a) Alle tiltak som berører listeførte kirker skal behandles i henhold til rundskriv T - 3/2000
(kirkerundskrivet).

b) Alle inngrep i eller endringer av listeførte kirker skal avklares med Riksantikvaren.

c) All planlegging og alle tiltak i kirkens nære omgivelser skal ta hensyn til kirkens plassering og
virkning i landskapet. Slike saker skal sendes fylkeskommunen for utta lelse.
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d) Ved vedlikehold og utbedringer skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares. Opprinnelige
fasadeelementer som vinduer, dører, kledning, taktekking og overflatebehandling skal så
langt som mulig bevares. Ved nødvendig utskiftning skal det så langt so m mulig brukes
tradisjonelle (opprinnelige) teknikker og materialer.

§ 1 8 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsarbeid

§ 18 .1 Næring
Reguleringsplaner skal :

angi hvilke former for næringsvirksomhet som tillates
baseres på ABC - prinsippene ( Det innebærer at de mest sentrale områdene skal gis høy
utnyttelse og tilrettelegges for arbeidsplassintensive virksomheter, og virksomheter med
behov for god publikumstilgang.)

§ 18 .2 Klima - og energi
Reguleringsplaner skal :

tilrettelegge for og prioritere gående, syklende og kollektivtransport
redegjøre for tiltak for å redusere energibruk (herunder plassering og utforming av
bygningene)
redegjøre for tiltak for å redusere klimagassutslipp og avfall i anleggsfasen (f.eks. fossilfri
byggeplass )
redegjøre for valg av energiløsninger og byggematerialer basert på et klimagassregnskap
mikroklimatiske forhold (vind og kaldluftdrenasje)

§ 1 8 .3 Naturtyper, biologisk mangfold og vegetasjon
Reguleringsplaner skal :

ha en naturfaglig utredning om forekom ster av viktige naturtyper og biologisk mangfold,
herunder viktige naturtyper, arter og økologiske funksjonsområder, og en oppdatering av
eksisterende registreringer
kartlegge busk - og trevegetasjon
beskrive hvilke naturverdier som skal bevares og videreut vikles, og hvordan dette skal
skje
sikre at naturtyper og arters økologiske funksjonsområder og betingelser ivaretas og ikke
forringes eller fragmenteres

§ 1 8 .4 Vassdrag
Reguleringsplaner skal :

inneholde en registrering og fastsettelse av kantvegetasjonssonen - der den omfatter
vassdrag eller tilrettelegger for tiltak som kan innvirke på tilliggende vassdrag
avklare hvordan vassdrag kan gjenåpne s der planen berører et område med lukket eller
gjenfylt vassdrag

§ 1 8 . 5 Kulturmiljø og kulturlandskap
Reguleringsplaner skal :

registrere og oppdatere eksisterende registreringer av
o kulturlandskap
o automatisk fredete kulturminner
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o nyere tids kulturminner
o kulturmiljø

beskrive hvilke verneverdier som skal bevares og hvordan dette skal skje, inklu dert
hensynene til kulturlandskap
redegjøre for hvordan tiltaks arkitektur og estetiske utforming forholder seg til
kulturminner i området

§ 1 8.6 Overvannshåndtering og flomsikring
Reguleringsplaner skal:

redegjøre for nedbørsanslag. Nedbørsanslag skal b aseres på forventet fremtidig
nedbørsregime som følge av klimaendring.
redegjøre for hvordan overvann og flomvann håndteres på en miljøvennlig, effektiv og
sikker måte

§ 1 8 .7 Barn og unge
Reguleringsplaner skal:

vise hvordan barn og unge bruker planområde t
vise hvordan planforslaget vil påvirke barn og unges bruk av planområdet
vise utforming og plassering av lekeplasser

§ 18.8 Universell utforming
R eguleringsplaner skal redegjøre for hvordan universell utforming er ivaretatt, både internt i
planområdet og i sammenheng med omkringliggende områder. Det skal spesielt legges vekt
på gang adkomster, kollektivholdeplasser og gang - og sykkelveier.

§ 18 .9 Geotekniske undersøkelser
Reguleringsplaner skal :

inneholde en vurdering som dokumenterer at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i
henhold til NVEs veileder « Sikkerhet mot kvikkleireskred » (Se temakart 16 – Mulighet for
kvikkleire)

dokumentere skredsikkerhet og bebyggbarhet

§ 18.10 Utearealer
Reguleringsplaner skal :

inneholde illustrasjonsplan
redegjør e for utforming og plassering av utearealer
vise hvordan kravene til utearealer og lekeplasser oppfylles

Illust rasjonsplanen skal minimum vise :
eksisterende og ny vegetasjon
eksisterende og nytt terreng
gangveier
parkering
renovasjon
sittegrupper og lekearealer
sol - og skyggeforhold på utearealer og bygningsfasader i planområdet og på
naboeiendommene

§ 1 8 .11 Estetikk
Reguleringsplaner skal:
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redegjøre for tiltakets utforming og forhold til eksisterende terreng og omgivelser
redegjøre for ny bebyggels e og anlegg sett fra nærliggende boligområder,
friluftsområd er, turveger og utsiktsplasser ved modell, fotomontasje e . l.
vise planlagt bebyggelse med maks tillatt utnyttelsesgrad og høyde, egnete snitt sammen
med tilliggende bebyggelse og anlegg

§ 18 .12 Handel
Reguleringsplaner som tillater handelsvirksomhet over 500 m2 BRA, skal:

redegjøre for behovet for tiltaket ut fra dekningsgraden for handel, befolkningsgrunnlag
og senterstrukturstatus for området hvor etableringen eller utvidelsen skal skje
redegjø r e for tilgjengelighet med kollektivtransport og trafikksikker atkomst for
fotgjengere og syklister

Utredningen kan unnlates der dette er tilfredsstillende beskrevet i overordnet plan.

§ 1 8 .13 Helsekonsekvensvurdering
Reguleringsforslag skal inn eholde helsekonsekvensvurdering. Denne skal belyse positive og
negative helsemessige konsekvenser, og gi en samlet vurdering knyttet til endringer i
helsetilstand og helserisiko for ulike befolkningsgrupper. Fysiske f orhold, sosiale
miljøfaktorer og livsstilsfakt orer som følge av reguleringsplanen skal belyses. Privat
tiltakshaver skal bruke kommunens sjek k liste for helsekonsekvensvurderinger.

§ 18 .14 Trafikk
Reguleringsplaner som inneholder tiltak som kan medføre økning i biltrafikk på over 400 ÅDT
(årsdøgntra fikk) eller tung transport på over 200 ÅDT, skal:

inneholde trafikkprognose
vurdere kapasitet og trafikksikkerhet for atkomsten til tiltaket, inkludert berørte veikryss

§ 1 8 .1 5 Støy
Reguleringsplaner som gjelder eller påvirker støyfølsom bebyggelse, eller ved etablering og
utvidelse av støyende tiltak, skal :

inneholde støysonekart
inneholde støyutredning i samsvar med retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T - 1442/2016). Støyutredningen skal avklare hvilke nødvendige
avbøtende tiltak på ber ørte bygninger og utearealer og hvilke alternative planløsninger
som vil være nødvendig slik at støykravene § 16.2 kan oppfylles.

§ 18 .1 6 Luftkvalitet
Reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning over anbefalte grenser for
luftkvalitet (gul eller rød sone T1520/2012), skal omtale status og konsekvenser knyttet til
luftforurensning i samsvar med retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplaner
(T1520/2012) for etablering av ny luftfølsom bebyggelse (kap. 5.2) og ved etablering av
luftforurensende virksomhet (kap. 5.3). Det skal både tas hensyn til områdets egnethet for
ulik arealbruk ut fra luftforurensningsforhold og hvilke tiltak som bør gjennomføres for å
unngå økt forurensning.

§ 1 8 .1 7 Elektromagnetisk stråling
Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for personopphold foreslås plassert nær
høyspentledninger, kabler og transformatorer i kraftnettet e.l. som kan medføre
magnetfeltnivåer over 0,4 µT (mikrotesla), skal det gjennomføres utredninger som skal gi
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grunnlag f or å vurdere bebyggelsens og anleggets plassering, og forebyggende tiltak for å
redusere magnetfeltet.

Dersom nyetableringer av elektriske anlegg kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4 µT
(mikrotesla), skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnl ag for å vurdere anleggets
plassering, og forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet.

§ 1 8 . 18 Variert boligsam mensetning
Ved regulering skal planforslaget redegjøre for hvordan planen

gir mulighet til samhandling mellom naboer gjennom formell og ufo rmell kontakt
hvordan planforslaget bidrar til et mangfoldig, variert og stabilt bomiljø i området
hvordan den enkelte kan ha sin boligkarriere i det lokalmiljøet de flytter inn i, ved endret
livssituasjon på grunn av alder, sykdom, samlivsbrudd eller annet

§ 18 .19 Miljøoppfølging og - overvåkin g
a) Kommunen kan kreve miljøprogram i plansaker. Til detaljreguleringsforslag for bebyggelse og

anlegg skal det utarbeides en miljøoppfølgingsplan for planlegging - og anleggsperioden .

b) I reguleringsplaner som berører viktige miljøforekomster, vassdrag eller kan føre til annen
forurensning eller skade, kan kommunen stille krav til overvåking og rapportering.

c) Miljøoppfølgingsplanen skal gjøre rede for hvordan følgende hensyn kan bli ivaretatt på en
effektiv, mil jøvennlig og smidig måte:

anleggstransport
byggetrinn
parkering i anleggsperioden
grunnarbeider, massetransport og massehåndtering
trafikkavvikling og - sikkerhet
krav til anleggsstøy, vibrasjoner, støv, luftforurensning og vannkvalitet og avbøtende
tiltak
beskyttelse av vegetasjon, jordsmonn og lokalt biologisk mangfold som skal bevares

d) Rammesøknad som utarbeides med grunnlag i reguleringsplan som krever
miljøoppfølgingsplan, skal leveres med en redegjørelse om hvordan hensynene i
miljøoppfølgingsplanen k onkret vil bli ivaretatt i byggeprosjektet. Tiltakene skal være
ansvarliggjort, målbare og sikret i tilknyttede planer for hele anleggsperioden.

e) Ved krav til overvåkning og rapportering skal førtilstand i berørte bekker og vassdrag være
dokumentert før ar beid kan igangsettes. Miljøoppfølgingsplanen skal in neholde
grenseverdier for avvik basert på dokumentert førtilstand.

f) NS 3466:2009 (Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg - og anleggs - og
eiendomsnæring) skal benyttes ved utarbeidelse av dokumentene, begrenset til
anleggsperioden.

§ 18.20 Renovasjon
Reguleringsplan skal redegjøre for lo kalisering og løsninger for reno vasjon.

§ 18.2 1 Brann og redning
Reguleringsplan skal redegjøre for hvordan hensynet til brann - og rednin gstjenester er
ivaretatt.
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Bestemmelser til arealformål
( plan - og bygningsloven §§ 11 - 10 og 11 - 11)

§ 19 Landbruks - , natur - og friluftsformål

§ 19 .1 LNF 1 – Strandsonen langs sjøen
I LNF 1 - områdene er tiltak som nevnt i p bl § 20 - 1 ikke tillatt, med unntak av:

fasadeendring
bygninger og mindre anlegg som inngår i landbruksformål
miljøvennlige anlegg for vannforsyning og avløpshåndtering
riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg
gjenoppbygging av godkjent bygning etter brann
etablering av kommunale vann - og avløpsledninger og stikkledninger til
boligeiendommer og fritidseiendommer

§ 19 .2 Bestemmel ser til LNF - områdene
a) Eksisterende boliger utenfor 100 - meters - beltet langs vassdrag

Det tillates ikke etableri ng av flere boenheter. Tilbygg, påbygg og fasadeendring må ikke i
vesentlig grad endre husets karakter.

Følgende vilkår gjelder:
Eksisterende gårdstun med hovedbygning og driftsbygning:

Ved slik tillatelse skal prosent bebygd areal ( % BYA – bebygd areal i forhold til
tomteareal) ikke overstige 24 %. Bebyggelsens samlede bebygde areal (BYA) for bolig,
garasje og uthus må enten være mindre enn 200m² , eller så må denne bebyggelsens
samlede bruksareal (BRA) ikke overstige 400 m².
Dersom det ikke bygges garasje samtidig med boligen, skal det ved beregning av samlet
bebygd areal (BYA) reserveres minst 42m² for senere bygging av garasje.
Arealberegninger skal være i samsvar med teknisk forskrift (TEK) og NS 3940.
Maksimal gesimshøyde er 6,00 m. Maksimal mønehøyde er 8,50 m.
For garasje/uthus er maksimal gesimshøyde 3,00 m og maksimal mønehøyde 5,00 m.
Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. I sterkt skrånende
terreng kan større høyder for garasjer godkjennes.
På eiendommen skal det væ re plass til minst én garasjepla ss og én biloppstillingsplass
per bolig.

Eksisterende boligeiendommer med bolig og garasje:
Ved slik tillatelse skal prosent bebygd areal % BYA (bebygd areal i forhold til tomteareal)
ikke overstige 22 %.
Utvidelsen må ikke medføre økning i antall boenheter.
Maksimal gesimshøyde er 6,00 m. Maksimal mønehøyde er 8,50 m for bolighus.
Garasje tillates oppført med bruksareal på maks 36 m² og beby gd areal(BYA) på maks 40
m² .
Maksimal gesimshøyde er 3,00 m og maksimal mønehøy de 4,5 0 m for garasje.
På eiendommen skal det være plass til minst én garasjeplass og én biloppstillingsplass
p e r bolig.

b) Eksisterend e fritidshus utenfor 100 - meters beltet langs vassdrag:
T ilbygg, påbygg og fasadeendring må ikke i vesentlig grad endre hus ets karakter.
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Ved slik tillatelse skal bruksareal (BRA)/bebygd areal (BYA) for fritidshuset ikke
overskride 60 m ² /70 m², jf. teknisk forskrift (TEK) og NS 3940. Maksimal gesimshøyde er
3,00 m og maksimal mønehøyde er 5,00 m. Høydene regnes fra planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygget.
Ved tillatelse til oppføring av uthus er bruksareal (BRA)/bebygd areal (BYA) begrenset til
20 m²/23 m ² med maksimal gesimshøyde 2,50 m og maksimal mønehøyde 3,50 m.
Høydene re gnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.

c) Eksisterende bolig - og fritidshus innenfor 100 - meters - beltet langs vassdrag :
Det tillates ikke oppført bolighus, fritidshus , uthus/carport/garasje eller tilbygg/påbygg til
eksisterende bygninger .
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Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner
(plan - og bygningsloven § 11 - 8)

§ 2 0 Sikringssoner

§ 2 0 . 1 Nedslagsfelt drikkevann, H110 ( Temakart 2 )
D rikkevannsinteressen skal være overordnet alle andre interesser innenfor hensynssonen. I
tillegg gjelder følgende bestemmelser ovenfor enhver som ferdes eller oppholder seg ved
drikkevannskilden, samt nedbørsfeltet:

Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjemikalier skal foregå på en slik måte at
det ikke utgjør noen fare for forurensing. For budet omfatter også håndtering av maskiner
eller andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter som med
fører fare for forurensing.
I nedbørsfeltet er det forbudt å ta med levende organismer som kan innvirke negativt på
vannkvalit eten eller økosystemet.
D et er forbudt å bruke motorfartøy på Gjersjøen. Forbudet gjelder alle typer motorer.
For arrangementer som kan påvirke drikkevannskvaliteten må det søkes o m godkjenning.

§ 2 0 .2 Byggeforbud rundt tunnelåpning, H130 (Temakart 2)

HENSYNSSONE H130_1
Innen 50 meter fra ytterkant tunnelvegg for E6 er det ikke tillatt med arbeider og tiltak som
kan medføre rystelser eller på annen måte skade tun nelen eller tunnelinnredningen.

HENSYNSSONE H130_2
Innen 15 meter fra ytterkant tunnelvegg for fv. 152 Rikåstunnelen og fv. 127 Ingiertunnelen
er det ikke tillatt med arbeider og tiltak som kan medføre rystelser eller på annen måte skade
tun nelen eller tunnelinnredningen.

§ 20.3 Andre hensynssoner , H190 ( Temakart 2 )

HENSYNSSONE H190 _1 PUMPESTASJON VED GJERSJØEN
Innenfor sonen skal det ikke vokse busker og trær. Gresset skal holdes lavt og fritt for
brennbart materiale.

HENSYNSSONE H190_2 OVER JERNBANETUNNEL
Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med boring i grunnen eller andre tiltak som kan
medføre skade på tunnelanlegget, uten særskilt tillatelse fra jernbanemyndigheten.

§ 2 1 Støysoner

§ 2 1 .1 Rød sone – vei, bane, helikopter iht. T - 1442, H210 (Temakart 3,4 og 6 )
Det er ikke tillatt å etablere eller utvide støyfølsom bebyggelse i rød støysone. Det samme
gjelder opprettelse av nye eiendommer. I nnenfor områder avsatt til sentrumsformål eller
gjennomføringssone for omforming kan ny bebyggelse tillates dersom følgende vilkår
oppfylles:

Alle støykrav til innendørs støynivå i byggteknisk forskrift (jf. kap. 13 del IV) oppfylles.
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Alle støykrav til utendørs støynivå (jf. § 16.2 pkt a) ) oppfylles ved alle soverom i boliger,
eller på minst en fasade i annen støyfølsom bebygg else.
Alle bruksenheter har tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal, der støykravene til
utendørs støynivå ikke overskrides.
Alle boenheter er gjennomgående.

§ 2 1 .2 Gul sone – vei, bane, helikopter iht. T - 1442, H220 (Temakart 3,4 og 6 )

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

Alle støykrav til innendørs støynivå i byggteknisk forskrift (jf . kap. 13 del IV) oppfylles.
Alle støykrav til utendørs støynivå (jf. § 16.2 p unkt a) ) oppfylles for alle soverom i tilfelle
boliger, eller på minst en fasade i annen støyfølsom bebyggelse.
Alle bruksenheter har tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal, der støykravene til
utendørs støynivå ikke overskrides.

§ 21.3 Andre støysoner iht . § 16.2.1, H290 (Temakart 5 )

Det er ikke tillatt å etablere eller utvide støyfølsom bebyggelse i støysonen.

§ 2 2 Faresoner

§ 2 2 . 1 Flomfare, H320 _1 og H320_2 ( Temakart 7 )
a) Innenfor hensynssone r skal det gjennomføres vannlinjeberegninger for å beregne mer

eksakte flomhøyder. Når slike beregninger er gjort kan hensynssonen justeres i
reguleringsplan.

b) Alle tiltak innenfor angitt e hensynssone r for flom skal dimensjoneres og sikres i samsvar med
føringer fra NVE, i ht. TEK 17 § 7 - 2, med en klimafaktor på 1,5.

c) Dokumentasjon av hvordan flomhensyn er ivaretatt skal følge alle plan - og byggesaker som
inkluderer områder innenfor hensynssone for flomf are.

d) I disse sonene skal det ikke gjøres bygnings - eller anleggsmessige tiltak som kan påvirke
stabiliteten i elvesidene negativt. Så langt det er skjøtselsmess ig forsvarlig skal trær og annet
vegetasjonsrotsystem bevares. Anleggsmessige tiltak kan utføre s som et ledd i
elveforbygning.

For tiltak som nevnt i plan - og bygningsloven § 20 - 1 første ledd bokstav a), d) og m) som
omfatter flomveier med tilrenningsareal større enn 5000 m2 skal overflatevann
håndteres på en slik måte at det ikke vil medføre fare for byggeprosjektet eller medføre
skader på byggverk på inntilliggende naboeiendommer ved evt. endring av vannveier.
Det tillates ikke nybygg nærmere enn 5 m fra flomvei med tilrennin gsareal større enn
eller lik 50 000 m2, med mindre hensikten med tiltaket er å forebygge erosjon eller
forbedre overvannshåndteringen.
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HENSYNSSONE H320_1
Omfatter området innenfor byggeforbudssonen etter utført modellering av 200 - årsflom.

HENSYNSSONE H320_2
Innenfor hensynssonen kreves det i forbindelse med utarbeidelse av nye reguleringsplaner
nærmere utredning/undersøkelse med hensyn til overvannshåndtering og flom. Nødvendige
sikringstiltak/avbøtende tiltak må utføres i tråd med utredningens anbefalinger, eventuelt
må byggeforbud ilegges kritiske områder.

§ 2 2 . 2 Høyspenn ingsanlegg inkl udert høyspentkabler , H370 (Temakart 8)
Det tillates ik ke etablert bebyggelse i hensynssonen. Alle tiltak i terreng og alt arbeid i
hensynsonen skal på forhånd avklares med netteier. Ved ned grav ing av høyspentkabel skal
det fastsettes grense verdier for magnetfelt for bebyggelse for varig opphold i
detaljregulering.

§ 22.3 Mulighet for kvikkleire, H310 (Temakart 16)
Hensynssonen omfatter områder med mulighet for kvikkleire i henhold til NGIs
løsmassekartlag «Marin grense og mulighet for mari n leire». Reguleringsplaner for områder
innenfor hensynsonen skal inneholde en vurdering som dokumenterer at sikkerhet mot
kvikkleireskred er ivaretatt i henhold til NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred.» Det
samme gjelder ved søknad om tiltak som kan medføre fare for skred.

§ 22.4 Storulykkevirksomheter, H390_1 (Temakart 17)
Aktsomhetsområdene skal legges til grunn for plan - og byggesaksbehandlingen. Ved endring
eller utviding av eksisterende virksomhet må omfang av aktsomhetsområde i temaplanen
v urderes på nytt. En dring av aktsomhetsområde må eventuelt avklares gjennom
reguleringsplan. Innenfor aktsomhetssonen skal det ikke etableres skoler, barnehager,
sykehjem eller andre sårbare bygg.

Innenfor aktsomhetssonen skal det i forbindelse med regule ring og utbygging av boliger,
hotell, kjøpesenter, publikumsarenaer og lignende som innebærer permanent opphold av
personer, foreligge en kartlegging og vurdering av den påvirkning det farlige anlegget utgjør
for tiltaket. Tillatelse kan ikke gis med mindr e tiltaket kan sikres tilfredsstillende med
eventuelle avbøtende tiltak.

§ 2 3 Infrastruktursoner

§ 23.1 R ekkefølgekrav til infrastruktur, H 430 (Temakart 9 )

HENSYNSSONE H430_1
I Mastemyr næringspark skal utbygging ikke finne sted før ny løsning i krysset Trollåsveien /
Lienga / M ellomåsveien er etablert.

HENSYNSSONE H430_2
I sentrumsområdet og boligområdet på Sofiemyr skal utbygging ikke finne sted før ny
kryssløsning i Sønster udveien / Valhallaveien er etablert.

HENSYNSSONE H430_ 3
I fortettingsområde Fløysbonn (H810_3) og næringsområdene i sør skal utbygging ikke finne
sted fø r ny atkomst/rundkjøring i Taraldrudveien og sykkelvei med fortau langs Kongeveien /
Sønsterudveien (fra planområdet til Skiveien) er etablert.
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HENSYNSSONE H430_ 4
I sentrums - og fortettingsområder i Oppegård syd skal utbygging ikke finne sted før ny
atkomst til fylkesvei 152 fra området øst for jernbanen er etablert.

§ 2 4 Soner med angitte særlige hensyn

§ 24.1 Hensyn friluftsliv, H530 (Temakart 10)
a) Hensynssonen omfatter viktige nærfriluftsområder samt viktige turveger/skiløyper.

b) Tiltak som bryter opp området, hindrer tilgang eller bruk til friluftsformål eller på annen
måte medfører at naturverdier i området forringes, tillates ikke.

c) Det skal gjennomføres avbøtende tiltak for å forebygge skadevirkninger av eventuelle tiltak.

d) Massedeponi, bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig grad endrer landska pet og kan
ha konsekvenser for landskapsbilde eller friluftsliv krever reguleringsplan før gjennomføring.

§ 2 4 .2 Bevaring naturmiljø, H560 (Temakart 11 )
De fire følgende hensynssoner har egne retningslinjer. Retningslinjene står i kursiv sist i
avsnittet .

HENSYNSSONE H560 - 1
Sonen omfatter områder med naturverdi av nasjonal verdi (tilsvarende kategori A = svært
viktig) i kommunens naturtyperegistrering. I disse områdene skal alle tiltak som kan forringe
naturverdiene unngås.

HENSYNSSONE H560 - 2
Sonen omfatter områder med naturverdi av regional verdi (tilsvarende kategori B=viktig) i
kommunens naturtyperegistrering. I disse områdene skal alle tiltak som kan forringe
naturverdiene tilstrebes unngått.

HENSYNSSONE H 560 - 3
Sonen omfatter områder med naturverdier av lokal verdi (tilsvarende kategori C = lokalt
viktig) i kommunens naturtyperegistrering. I disse områdene skal alle tiltak som kan forringe
naturverdiene søkes unngått.

HENSYNSSONE H 560 - 4
Sonen omfatter viktige vilttrekk og økologiske funk sjonsområder. I disse områdene skal nye
tiltak som kan påvirke områdets funksjon for naturtyper og arter søkes unngått. Dersom det
legges til rette for tiltak i disse områdene må det ved behandling av plan eller tiltak
dokumenteres at hensynene bak sonen i varetas på en tilfredsstillende måte.

RETNINGSLINJER
Ved planarbeider som kan berøre hensynssoner 560 - 2 eller - 3 skal landskapskvaliteter og
viktige sammenhenger i grønnstruktur for fauna og flora være e t viktig premiss for
planarbeidet, og konsekvensene for naturmiljø utredes ved planlegging.

Det skal gjennomføres avbøtende tiltak for å forebygge skadevirkninger av eventuelle tiltak.
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Massedeponi, bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig grad endrer landskapet og kan
ha konsekvenser for landskapsbil de, eller biologisk mangfold krever reguleringsplan før
gjennomføring.

§ 24. 3 Bevar ing kulturmiljø, H570 (Temakart 1 2 )
Til de fire følgende hensynssoner er knyttet retningslinjer. Retningslinjene står i kursiv.

HENSYNSSONE H570_1 BEVARINGSVERDIG BEBYGGELSE OG MILJØ ( V edlegg - kulturminnevern )
For eiendommer eller bebyggelse som i seg selv eller som del av et miljø i det ytre har
historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som bør bevares gjelder følgende:

a) For hensynssonen gjelder bestemmelsene i § 17.3 .

b) Bevaringsverdig bebyggelse skal søkes vedlikeholdt.

HENSYNSSONE H570_2 KULTURMILJØ (Vedlegg - kulturminnevern)
Denne hensynssonen omfatter eiendommer og bebyggelse som inngår i et bevaringsverdig
kulturmiljø men som ikk e i seg selv er bevaringsverdig .

a) Ved regulering eller tiltak på slike eiendommer skal det legges vekt på å bevare, og om mulig
tilbakeføre bebyggelsens opprinnelige karakter og byggestil. Dette gjelder særlig bygningers
form, takform, fasade, dører, vinduer og andre bygningsdeler, bygningsdetaljer, materialbruk
og fargebruk.

b) Ny bebyggelse eller nye konstruksjoner bør tilpasses kulturmiljøet og utformes slik at de ikke
skjuler, dominerer over eller skjemmer bevaringsverdige eller fredede bygninger og
kulturm iljø.

c) Det skal legges vekt på å opprettholde kulturhistorisk verdifull tomtestruktur, historiske
vegetasjonselementer og bygningers særegne plassering i landskap og terreng.

HENSYNSSONE H570_3 K ULTURLANDSKAP
a) Ved planarbeid som kan berøre viktige kulturmiljø eller sammenhengende kulturlandskap

skal konsekvensene for kulturlandskap og kulturmiljø utredes, med særlig vekt på
landskapsbilde.

b) Massedeponi, terrengplanering og andre tiltak som kan ha vesentlige kon sekvenser for
landskapsbilde krever reguleringsplan før gjennomføring.

Følgende kulturlandskap skal bevares:
j ordbrukslandskapet mellom middelalderkirkene i Ski og Kråkstad og moreneryggene med
tidlig bosettingsspor og ferdselsveier
Kråkstad kirke med omg ivelser
Ski kirke med omgivelser
Bålerud – Sjødal
Oppegård kirke med omgivelser
Gjersjøelvdalen – Hvitebjørn
Ingierstrand
Gjersjøen med omgivelser
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HENSYNSSONE H570_4 H ISTORISKE VEIFAR
Historiske veifar skal søkes bevart. Det skal ikke tillates tiltak som kan forringe veiens
historiske kvaliteter.

HENSYNSSONE H570_5 LISTEFØRTE KIRKER
For hensynssonen gjelder bestemmelsene i § 17. 4 .

§ 2 5 Båndleggingssoner

§ 2 5 . 1 Båndlegging etter lov om naturvern/naturmangfoldlo ven, H720 (Arealplankart)

HENSYNSSONE H720 - 1
For området gjelder forskrift om Rullestadtjern naturreservat (jf. FOR - 1992 - 10 - 02 - 749).

HENSYNSSONE H720 - 2
For området gjelder forskrift om Midtsjøvann naturreservat (jf. FOR - 1992 - 10 - 02 - 748).

HENSYNSSONE H720 - 3
For området gjelder forskrift om Nærevann n aturreservat (jf. FOR - 1992 - 10 - 02 - 750).

HENSYNSSONE H720 - 4
For området gjelder forskrift om Gaupesteinmarka naturreservat (jf. FOR - 2013 - 01 - 25 - 83).

HENSYNSSONE H720 - 5
For området gjelder forskrift om Kollåsen naturreservat (jf. FOR - 2013 - 03 - 15 - 284).

HENSYN SSONE H720 - 6
For området gjelder forskrift om Delingsdalen naturreservat (jf. FOR - 2008 - 09 - 26 - 1068).

HENSYNSSONE H720 - 7
For området gjelder forskrift om Svartskog landskapsvernområde (jf. FOR - 2008 - 06 - 27 - 696).

HENSYNSSONE H720 - 8
For området gjelder forskrift om Trolldalen naturreservat (jf. FOR - 2018 - 12 - 14 - 1940 ).

§ 2 5 . 2 Båndlegging e tter lov om kulturminner, H730 (Temakart 13 )

HENSYNSSONE H730
Det vises til kulturminnelovens bestemmelser for automatisk fredete kulturminner (lov om
kulturminner kapitel II) og fredning ved enkeltvedtak (lov om kulturminner kapittel V).

§ 2 5 . 3 Båndlegging ette r markaloven, H740 ( Arealplankart )

HENSYNSSONE H740
For området gjelder lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka) (jf. LOV -
2009 - 06 - 05 - 35).
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§ 2 6 Gjennomføringssoner

§ 26 .1 Krav om felles planlegging , H810 (Temakart 1 4 )
Forutsatt at tiltaket ikke vanskeliggjør helhetlig utvikling innenfor den aktuelle hensynssone,
kan mindre transport - og infrastruk turtiltak unntas fra kravet om felles planlegging.

HENSYNSSONE H810_1
For området Rosenholm s kal det utarbeides en felles reguleri ngsplan for alle eiendommer i
sonen .

HENSYNSSONE H810_3
For området på Fløysbonn s kal det utarbeides en felles reguleri ngsplan for alle eiendommer i
sonen .

HENSYNSSONE H810_ 4
For området Ødegården skog s kal det utarbeides en felles reguleri ngsplan for alle
eiendommer i sonen .

HENSYNSSONE H810_ 5
For sentrumsområdet og f ortettingsområdet i Oppegård syd s kal det utarbeides en felles
reguleri ngsplan for alle eiendommer i sonen .

HENSYNSSONE H810_ 6
For strandsonen utarbeides en felles reguleringsplan for eiendommene innenfor
hensynssonen.

§ 26.2 Omforming, H820 (Temakart 1 5 )

HENSYNSSONE H820_1
Innenfor området Rosenholm skal d et sikres høy utnyttelses grad tilpasset
kollektivtilgjengel igheten. Eksisterende bebyggelse på Rosenholm campus og Li gård skal
innarbeides i felles plan. Næringsandelen skal kon kretiseres i områdereguleringen.

HENSYNSSONE H820_3
O mrådet på Fløysbonn skal transformeres til boligområde med lavere utnytting enn i
prioriterte utbyggingsområder.

HENSYNSSONE H820_4
Ved planlegging av ny bebyggelse innenfor området Ødegården skog skal det reguleres inn
en ny hovedat komst fra Taraldrudveien til Øs tli skole.

HENSYNSSONE H820_ 5
For sentrumsområdet og fortettingsområdet i Oppegård syd s kal utbygging føre til høy
arealutnyttelse.
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Bes temmelser og retningslinjer til
bestemmelsesområder
( plan - og bygningsloven § 11 - 8)

§ 27 Bestemmelsesområde for prioriterte utbyggingsområder #1
(Temakart 1)

a) Innenfor områder avsatt som prioriterte utbyggingsområder skal det ved videre planlegging
og regulering legges vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon med høy
kvalitet og mil jøvennlige utbygg ingsprosesser.

b) Planleggingen skal styrke sykkel og gange som fremkomstmiddel og fremme universell
utforming.

c) Grønne korridorer og vassdrag skal ikke fragmenteres.

d) Hensynet til gode grøntarealer, uteoppholdsarealer, lysforhold, overvannshåndtering osv.
skal ivaretas.
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Vedlegg - Kulturminnevern (Temakart 12)
HENSYNSSONE H570_1 BEVARINGSVERDIG BEBYGGELSE OG MILJØ
E iendommer eller bebyggelse som i seg selv eller som del av et miljø i det ytre har historisk,
arkitektonisk eller annen kulturell verdi som bør bevares .

Kulturlandskapet rundt Oppegård kirke
37/1 Sjødal gård
37/5 Sjødalsenga
35/15 Bålerud gård
35/7 Solheim
36/1 Søndre Oppegård
37/2 Søndre Sjødalstrand
3 7/6 Sjødalstrand
33/5 Vestre Oppegård
34/1 Grønmo
På diverse gnr/bnr:
Veistrekningen mellom Sandvadbakkene og Oppegård kirke, del av Roald Amundsens vei.

Oppegårdmarka
49/171 Fløisbonn gård
42/5 Dammen/Sønsterud
49/4 Sagstuen
Kongeveien Oslo grense – Øde gården
Kongeveien Sønsterud – Skiveien Kongeveien
Oldtidsveien sør for Fløisbonn
Sætreveien – Haugbru

Området rundt Gjersjøen
46/4 Villa Sandviken
46/7 Gjersjøen bensinstasjon
46/16 Tyrigrava
45/1 Kurud gård
45/1 Sjeisen
45/1 Sjeisenåsen
47/1 Skytestilling ved Gjersjø bru
På div. gnr/bnr:
Gamle Mossevei Ås grense – Oslo grense

Annen gårdsbebyggelse
32/68 Bjørnsrud gård
46/1 Dal gård
41/41 Ekornrud gård
48/32 Hvitebjørn gård
32/71 Torbjørnrud
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41/22 Øvre Ekornrud gård

Bålerud - området
32/47 Bekkensten brygge
35/14 Bålerud brygge
35/2 Svartskog brygge
35/62 Uranienborg
35/5 Framveien 54
32/47 Ingierstrandveien 126
35/51 Linnekastveien 6
35/21 Linnekastveien 24
35/32 Linnekastveien 30
35/1 Roald Amundsens vei 145
35/80 Roald Amundsens vei 1 56A
35/61 Roald Amundsens vei 159A
35/64 Roald Amundsens vei 161
35/72 Roald Amundsens vei 172
35/86 Roald Amundsens vei 174A
35/114 Roald Amundsens vei 188
35/42 & 35/38 Hageanlegg med forstøtningsmur og trapp, Svartskogveien 4
35/65 Svartskogveien 11
35/147 Svartskogveien 13A
35/20 Svartskogveien 14
35/10 Svartskogveien 15
35/17 Svartskogveien 20
35/43 Svartskogveien 22

Området rundt Oppegård stasjon
44/162 Greverud skole
44/846 Oppegård stasjon
44/97 Bergstien 2
44/44 Durendalveien 4
44/1 Gjersjøv eien 31A
44/948 Gjersjøveien 31B
42/8 Kongeveien 297
44/57 Kongeveien 302
44/627 Kongeveien 323
44/659 Kongeveien 327
44/825 Mølleveien 28
44/121 Nordliveien 3
44/247 Skiveien 211
44/9 Sætrehøgden, Skiveien 216
44/43 Odlobygget, Skiveien 200
44/161 Slåb råtveien 14A
44/198 Snorresvei 5
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44/191 Solveien 1
44/129 Solveien 3
44/123 Sætreskogveien 3
44/127 Sætreskogveien 11A
44/287 Sætreskogveien 21
44/105 Vellets vei 2

Området rundt Kolbotn/ Solbråtan
40/5 Kolbotn stasjon
40/286 Kolbotn skole
40/345 Kolbotn kirke
40/161 Kullebund skole
40/1042Kullebund gård
40/67 Oppegård Rådhus
40/202 Skogsland
40/135 Tårnhuset
40/269 Villa Breskekjær
40/57 Bekkeliveien 7C
40/97 Bekkeliveien 11C
40/140 Bekkeliveien 15B
40/60 Bekkeliveien 20A
40/61 Bekkeliveien 22A
40/46 Borgenveien 2
40/38 Authen, Ekornrudveien 30
40/329 Heimenveien 14
40/50 Heimenveien 23
40/49 Heimenveien 41
40/177 Holteveien 8
40/175 Holteveien 9
40/179 Holteveien 11
40/182 Holteveien 14A
40/257 Kapellveien 11A
40/302 Liaveien 26
40/303 Liaveien 28C
39/133 Lienga 7, Kodakbygget
40/489 Ormerudveien 36A
39/130 Li gård, Rosenholmveien 31
39/55 Li gård, Rosenholmveien 37
40/132 Solbråtanveien 26A
40/133 Solbråtanveien 28A
40/23 Solbråtanveien 34A
40/218 Solbråtanveien 36A
40/261 Solbråtanvei en 52
40/129 Solbråtanveien 60
40/163 Vill a Liljen, Theodor Hansens vei 16B
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40/73 Villa L iljevik, Theodor Hansens vei 13

Området Myrvoll/ Greverud
43/107 Askli
43/106 Aspelund
43/109 Fjeldthun
43/1399 Vestre Greverud gård, tu net med bolighus fra 1880
42 /22 Østre Greverud, gårdstunet m/ bygninger
43/196 Kappveien 1

Området Gjersjøelva
48/39 Berget
48/39 Holmen
48/46 Kruttmølleplass
48/33 Kraftstasjon
48/33 Industrikulturminner i Gjersjøelvdalen
39/65 Tittut
39/64 Solerud
39/66 Øvre langstrøm

Ingierstrand
32/28 Ingierstrand bad

HENSYNSSONE H570_2 KULTURMILJØ
E iendommer og bebyggelse som inngår i et bevaringsverdig kulturmiljø men som ikke i seg selv er
bevaringsverdig.

Området rundt Oppegård stasjon
44/264 Fageråsveien 5A
44/551 Fageråsveien 17B
44/309 Kjelsåsveien 12
44/637 Mølleveien 11
44/64 Skiveien 231
43/11 Skjervenveien 5A
44/133 Slåbråtveien 3
44/279 Slåbråtveien 5
44/156 Slåbråtveien 7
44/187 Slåbråtveien 8
44/537 Slåbråtveien 17A
44/79 Slåbråtveien 19
44/65 Slåbråtveien 20A
44/124 Sætreskogveien 5
44/158 Sætreskogveien 19A
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44/24 Tusseveien 6
44/336 Vellets vei 10

Området rundt Kolbotn/ Solbråtan
40/65 Bekkeliveien 6
40/78 Bekkeliveien 10B
40/45 Borgenveien 1A
40/94 Borgenveien 3A
40/40 Ekornrudveien 20B
40/21 Ekornrudveien 25
40/17 8 Holteveien 10B
40/226 Kapellveien 5C
40/281 Kapellveien 12
40/258 Kapellveien 13C
40/74 Midtoddveien 10
40/14 Midtoddveien 12C
40/156 Ormerudveien 28B
40/19 Solbråtanveien 20
40/32 Solbråtanveien 42G
40/131 Solbråtanveien 58

Området Myrvoll/ Greverud
43 /271 Bjørnemyrveien 43
43/860 Greverudveien 11
43/99 Skiveien 134A
43/1307Skiveien 134B
43/38 Østliveien 22
43/53 Østliveien 3
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