
From:                                 "Svein Prytz" <svein.prytz@jm.no>
Sent:                                  Fri, 25 Nov 2022 00:31:31 +0100
To:                                      "Postmottak Nordre Follo kommune" <postmottak@nordrefollo.kommune.no>; 
"Hanne Opdan" <Hanne.Opdan@nordrefollo.kommune.no>; "Hans Martin Enger" 
<Hans.Martin.Enger@nordrefollo.kommune.no>; "regionaleplaner@viken.no" 
<regionaleplaner@viken.no>; "post@viken.no" <post@viken.no>; "fylkesradklimaogmiljo@viken.no" 
<fylkesradklimaogmiljo@viken.no>; "elip@viken.no" <elip@viken.no>; "liser@viken.no" 
<liser@viken.no>
Cc:                                      "John Ivar Mejlænder-Larsen" <johnivar.mejlanderlarsen@jm.no>; "Hilde Vatne" 
<hilde.vatne@jm.no>; "Tom Bratlie" <tom@bratlie.no>; "Ellen Kathrine Fagerslett" 
<ellen.fagerslett@jm.no>
Subject:                             Høringsuttalelse til Kommuneplan Nordre Follo 2023 - 2034 fra JM Norge AS.
Attachments:                   Innspill til revisjon av kommuneplan 2022..pdf, Mulightesstudie Ekornrud 
Nord.pdf, Saksfremlegg.pdf, 3 KVALITETSPROGRAM.pdf
Categories:                       Else Marie

SIKKERHETSADVARSEL! Dette er en ekstern e-post. Vær ekstra varsom med tanke på mulig svindel! Ikke åpne 
vedlegg eller klikk på lenker hvis du er usikker på avsenderen.

Vedlagt finner dere høringsinnspillet fra JM Norge om Ekornrud Nord i forbindelse 
med ny kommuneplan. 
 

• Områdeplan for Myrvoll – Ekornruder utarbeidet  i nært samarbeid med 
Oppegård kommune, plan vedtatt 23. november 2015.

• Planområder inneholder en togstasjon, lokalsenter, barnehage, boliger og 
offentlig-privat tjenesteyting.

• Utbygging er under oppføring iht vedtatt plan. 
• Det er investert i infrastruktur for over hundre millioner knyttet til alle 

utbyggingsfelt i vedtatt plan.
• Nytt lokalsenter er etablert.
• Flere hundre boliger er ferdigstilt.
• Barnehage er ferdigstilt.

Kommuneadministrasjonen foreslår i ny kommuneplan  å ta ut det siste 
utbyggingsområde på 25 daa av vedtatt Områdeplan.
Vi er sjokkert over kommuneadministrasjonens forslag. 
Det eneste riktige må være å gjennomføre den kompakte stedsutviklingen på 
Myrvoll Stasjon som er helt i tråd med både regionale og nasjonale føringer for 
bærekraftig boligutvikling og utnyttelse av eksisterende kollektivtilbud.
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Brevet sendes også i kopi til Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Viken.
 
Vi håper med dette at Nordre Follo kommune vil endre sin nåværende innstilling i 
saken slik at Ekornrud Nord blir avsatt til boliger i den nye kommuneplanen. 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Svein Prytz
Utviklingsdirektør
Region Oslo
  

  
Nå Svanemerker vi alle nye boliger i konsernet.
  
Mob +47 93 41 85 28 | Sentralbord +47 67 17 60 00
JM Norge AS, PB 453, 1327 Lysaker | Besøk: Mustads vei 1, 0283 Oslo 
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22/01254 – Innspill i forbindelse med høring av planforslag for 
kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune  
– Planforslag nr. 55 Ekornrud Nord (241/23+83) 
Sammendrag 
JM foreslo (innspill nr. 55 Ekornrud Nord (241/ 23 + 83) å endre formål på et felt i 
områdereguleringen for Myrvoll – Ekornrud fra offentlig/privat tjenesteyting til bolig. 
 
Kommuneadministrasjonen konkluderer med at det ikke er behov for skoletomt i 
dette området, at eiendommen er for liten og uegnet til skole pga støy.  
Eiendommen anbefales til grønnstruktur – naturområde, begrunnet med korridor for 
vilttrekk og behov for friluftsområde knyttet til fortetting- / utbyggingsområdet.  
 
I kommuneplan 2011 – 2022 var sikring av vilttrekk / grøntkorridor mellom Østre 
Greverud og Kantoråsen spesielt fokusert (kommuneplanutvalget 17.03.2010), 
vedtatt Områdeplan sikrer vilttrekket og grøntkorridoren. Det er ikke registrert 
vilttrekk over Ekornrud Nord. I Områdeplan er 150 daa avsatt til utbyggingsformål og 
190 daa til grøntstruktur – naturområde, grøntstruktur og naturområde dermed godt 
sikret. Kommunen påpeker er eiendommen støybelastet, støysituasjonen løses av 
foreslått tiltak / bebyggelsen som etablerer stille uteareal nær boligene. Uten tiltak er 
eiendommen støybelastet. Regulert grøntstruktur (190 daa) er ikke støybelastet.  
 
Ekornrud Nord er en naturlig videreutvikling av det kompakte og stasjonsnære 
boligområdet Myrvoll Stasjon. Vi mener administrasjonens forslag om å endre 
formålet for Ekornrud Nord til naturområde ikke er i tråd med kommunens 
knutepunktstrategi og Statsforvalteren i Vikens forventninger til kommunal 
arealplanlegging der det blant annet står: 
 

• Vi ber kommunene fortsatt prioritere arbeidet med å minimere 
transportbehovet og legge til rette for at Stortingets mål om at vekst i 
persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, jf. statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. 
 

• Vi har en klar forventning til kommunene om å avgrense byggesonen, utvikle 
kompakte byer og tettsteder, og konsentrere framtidig utbygging rundt 
kollektivknutepunkt. 

 
JMs forslag inneholder boligbebyggelse i et stasjonsnært område som har vært 
avsatt til byggeområde siden 2003. Regulert til bebyggelse og anlegg i 2015. 
Regulert bebyggelse på eiendommen har vært dimensjonerende for opparbeidede 
anlegg og teknisk infrastruktur som er utført etter 2016.  



 

 

Ekornrud Nord har gjennomgått grundige vurderinger som utbyggingsområde av 
Oppegård kommune og ulike offentlige etater. Alle avveininger av samfunnsmessige 
interesser er dermed avklart, alle utredningskrav er gjennomført og både teknisk - 
og sosial infrastruktur er etablert og dimensjonert for en samlet utbygging. 
 
Om Nordre Follo kommune stopper en videre utvikling av det kompakte tettstedet 
Myrvoll Stasjon, vil dette være både samfunnsøkonomisk og miljømessig galt.  
Vi opprettholder derfor vårt innspill til kommuneplanens arealdel om at Ekornrud 
Nord (241/ 23 + 83) får endret formål fra offentlig/privat tjenesteyting til bolig.  
 
 
Historien 
Eiendommen er i ulike dokumenter benevnt som «skoletomta». Navnet har sitt 
utgangspunkt i en kommunal interesse for etablering av videregående skole med 
idrettslinje på eiendommen. Da det ble avklart at idrettslinja ikke ble lagt hit, 
forutsatte kommunen at eiendommen ble avsatt til offentlig / privat tjenesteyting.  
 
JM Norge inngikk i 13.12.2011 en avtale med kommunen om utarbeidelse av 
områdeplanen for Myrvoll - Ekornrud. Arbeidet ble ledet av en styringsgruppe med 
representanter fra kommunens planavdeling og JM. Arbeidet startet med et politisk 
vedtak om en visjon og et mål for utbyggingen. Prosessen og resultatet er ved flere 
anledninger trukket frem og omtalt på en svært positiv måte. 
 
JM kjøpte hoveddelen av planområdet (tidligere Kolbotn trelast), kommunen eier 
arealene rundt Myrvoll stasjon. JM rammesøker disse dager siste del av sine 
eiendommer regulert til bolig og sentrumsformål. JM var i gang med forberedelser 
for en detaljregulering av Ekornrud Nord da kommuneplanprogrammet åpnet for 
alternativ utnyttelse med boligbebyggelse.  
 
Oppegård kommune vedtok en knutepunktstrategi i 2011, parallelt med utarbeidelse 
av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som ble vedtatt i 2015.  
Knutepunktstrategien la grunnlag for avtale om utarbeidelse av områdereguleringen 
for Myrvoll – Ekornrud som ble vedtatt 23. november 2015. Kommuneplanen for 
Oppegård ble revidert i samme periode.  
 
JM utarbeidet detaljplaner for bolig og sentrumsområdet parallelt med område-
reguleringen. Begge planer ble vedtatt i samme kommunestyremøte, 23.11.2015.  
All bebyggelse på detaljregulerte deler er i dag ferdigstilt eller under gjennomføring. 
Teknisk infrastruktur er opparbeidet for alle felt i vedtatt områdeplan. Veier, 
gangveier og fortau er etablert for en samlet utbygging. Energiforsyningen er et 
miljøvennlig nærvarmeanlegg som er dimensjonert for levering av vannbåren varme 
for hele planområdet. Statens vegvesen har godkjent egen avkjørsel fra Skiveien til 
Ekornrud Nord slik at eksisterende områder ikke blir trafikkbelastet ved utbygging.  
 
Strøkslekeplassen i området er lagt i grensen mot Ekornrud Nord, denne er planlagt 
som en møteplass for beboere i området – en møteplass med andre kvaliteter og 
innhold enn Myrvoll torg. Myrvoll torg er ferdigstilt og dimensjonert for flere boliger 
enn det som er etablert på Myrvoll – Ekornrud. Det er positivt at kommunen endelig 
planlegger for en utbygging av øvrige områder rundt Myrvoll stasjon. Myrvoll er 
planlagt for mer utbygging en det utbyggingsvolum som ligger i vedtatt Områdeplan.  
 



 

 

 
Fra planprogram til kommuneplanforslag 
Etter at planprogrammet for ny kommuneplan i Nordre Follo var vedtatt, tok vi 
kontakt med kommunen for å bidra med vår kunnskap om planarbeidet som er 
gjennomført i forbindelse med Myrvoll – Ekornrud. Virksomhetsleder Arild Øyen er 
godt kjent med dette plansamarbeidet da han satt i styringsgruppa for arbeidet. 
Kommunen meldte først at de ønsket møte, men ba oss om å vente til de hadde 
gjennomført noen interne avklaringer. Kommunens neste melding var at de ikke 
ønsket dialog eller møte.  
 
Vi engasjerer de arkitektene som har utarbeidet områdeplanen og detaljplanene på 
Myrvoll – Ekornrud og bestilte et skisseforslag av et boligprosjekt på Ekornrud Nord 
som viderefører ideer og visjon for utbyggingen på Ekornrud – Myrvoll slik denne er 
utformet og vedtatt av kommunestyret.  
 
Skisseforslaget ble oversendt kommuneadministrasjonen juni 2022. Vi har ikke 
mottatt noen tilbakemelding oversendt forslag og blir sjokert over administrasjonens 
anbefalte forslag om å fjerne Eiendommen som utbyggingseiendom i plankartet. 
 
Etter å ha gjennomgått høringsforslaget til ny kommuneplan legger vi spesielt merke 
til at Myrvoll -Ekornrud svarer meget godt på all målsetning for kommuneplanen: 
 
• FN bærekraftsmål er grunnlag for visjonen og programmet til 

områdereguleringen for Myrvoll – Ekornrud. I tillegg er krav for gjennomføring 
sikret i kvalitetsprogrammet i Områdeplanen.  
 

• De 10 arealstrategiene i kommuneplanen er sammenfallende med krav som 
er nedfelt for gjennomføring av planområder Myrvoll – Ekornrud. 
 

• Arealnøytralitet slik denne beskrives er lagt til grunn for utarbeidelse av 
områdeplanen for Myrvoll – Ekornrud. 
 

• Blågrønne strukturer og naturmangfold var hovedfokus i planarbeidet på 
Myrvoll – Ekornrud. Verdifull natur beholdt, bevart og tilrettelagt for bruk, 
«ødelagt» natur med salamanderdam er reetablert, myrområder er sikret.  
 

• Grøntkorridorer og registrert vilttrekk er sikret i vedtatt Områdeplan. 
 

• Klima og energi svares meget godt ut på Myrvoll – Ekornrud. Det er etablert 
eget energianlegg som leverer vannbåren varme til leilighetene. JM leverer 
svanemerkede boliger med energibehov til oppvarming som er 25 % lavere 
enn myndighetskravene. 
 

• Mobilitet er sikret med gangavstand til nærsenter og offentlig skinnegående 
transport. Der er etablert et nett av gang- og sykkelveier, man kan ferdes raskt 
gjennom området eller via møteplasser og ulike opplevelser. 
 

• Boligvariasjonen og bokvaliteten er dokumentert med tilbakemeldinger fra 
boligkjøpere. Mange boligkjøpere har lokal tilknytning, og solgt enebolig eller 
rekkehus i nærområdet.. De er levert leiligheter i ulike størrelser og rekkehus.  
 



• Kultur og kulturminner er sikret gjennom reetablering av salamanderdammen
og tilrettelegging av turstier gjennom friområdene i planen.

• Område har aldri vært benyttet til landbruk, eneste aktivitet ut over
trelastutsalg er et mindre steinbrudd på Ekornrud Nord.

• Masseforvaltning er i all hovedsak gjennomført for Ekornrud Nord.
Alle større infrastrukturinngrep er gjennomført for en utbygging som skissert.
Der et planlagt for utbygging med massebalanse innenfor planområdet.

• Samfunnssikkerhet og beredskap/klimaendringer. Det er utarbeider risiko- og
sårbarhetsanalyser i forbindelse med områdeplanen som viser at området er
robust mhp disse faktorene.

• By og tettstedsutvikling med 10-minutters byen er visjonen, og resultatet av
utbyggingen på Myrvoll – Ekornrud. Myrvoll er, som forutsatt, etablert som
lokalsenter og tilrettelagt for all planlagt utbygging, også Ekornrud Nord.

Påpekning av feil i plandokumentene 

Det er feil i høringsdokument -  Ekornrud Nord er utelatt i endring av arealformål. 

Området er en del av opprinnelig «trelasttomt», avsatt som utbyggingsområde i 
kommuneplan i 2003. Formål og utbyggingsvolum ble justert i kommunal 
knutepunktstrategi 2011 og revidert i kommuneplanen 2015. Eiendommen er avsatt 
til utbyggingsformål i gjeldene kommuneplan. Eiendommen er ikke markert med 
endret formål, begrunnelse for endringer fremkommer ikke – dette oppfatter vi som 
en saksbehandlingsfeil.  

Det er forskuttert store beløp til infrastruktur for gjennomføring av alle delfelt i 
Områdeplan for Myrvoll – Ekornrud. Dersom slik informasjon var kjent / framkom av 
dokumentasjonen antar vi at konklusjonen ville vært endret. 

Kommuneplankartet er feil.  
Areal som er regulert til bebyggelse og anlegg - uteoppholdsareal til boliger, vises i 
kommuneplankartet som Naturområde. Dette er en grov feil og medfører at 
plandokumentet leses feil. Andre områder med samme arealbruk er vist som 
byggeområder, slik det fremstår i vedtatt Områdeplan. 

Temakart 10 viser at ovennevnte uteoppholdsareal og Ekornrud Nord ikke inngår i 
sone for særlige hensyn til friluftsliv. Dette er sammenfallende med de vurderinger 
som er gjort i tidligere kommuneplaner og Områdeplan for Myrvoll – Ekornrud.   
Når det også er dokumentert vilttrekk ikke berører Ekornrud Nord oppfatter vi at 
underliggende kart er i motstridende til kommuneplankartet som viser areal for 
uteareal til boliger som Naturområde og utbyggingsfeltet Ekornrud Nord som LNFR. 

Ny kommuneplan 
Det er gjennomført et omfattende arbeid av Oppegård kommunens planavdeling og 
JM Norge med å stille krav til bærekraftig gjennomføring av en stor utbygging på 



 

 

Ekornrud i vedtatt områderegulering. Plan forutsetter; ombygging av veianlegg, 
framføring av vann og avløp gjennom området, sikring av naturverdier, flora og 
fauna, sikring av amfibier (salamander), opprensing etter tidligere virksomheter samt 
utbygging av alternative energiforsyninger. Tiltakene er utført.   
 
Alle forhold som skal avveies i kommuneplanen er utredet i områdereguleringen.  
I tillegg er også avkjøring til Ekornrud Nord fra fylkesveien avklart.  
 
JM ber om at Ekornrud Nord innlemmes i Bestemmelsesområdet for prioriterte 
utbyggingsområde sammen med utearealet for boligbebyggelsen, regulert til 
utbyggingsformål. Dette vil være i tråd med tidligere vedtak i kommunestyret.  
 
JM ber om at kommuneplankartet justeres slik at uteareal til boligene inngår i 
utbyggingsområde og at Ekornrud Nord avsettes til fremtidig boligbebyggelse. 
 
Vedtatt områdeplan forutsetter detaljregulering av alle felt i planen. JM vil sende inn 
detaljregulering for Ekornrud Nord så snart kommuneplan er vedtatt.  
JM ønsker å levere et komplett og mangfoldig boligområde på Myrvoll basert på 
omforent visjon og kommunens bærekraftstrategi. Boliger på Ekornrud Nord vil 
komplettere det arbeidet som har pågått siden 2011 og som altså er basert på en 
avtale mellom Oppegård kommune og JM Norge. 
 
 
 
 
JM Norge AS 
Region Oslo 

Svein Prytz 
Utviklingsdirektør  

 

 

Vedlegg 1:  Saksfremlegg / Opråderegulering for Myrvoll – Ekornrud. 
Vedlegg 2:  Skisse til utforming av Boliger på Ekornrud Nord. 
Vedlegg 3: Kvalitetsprogram for Myrvoll – Ekornrud. 

 



MULIGHETSSTUDIE FOR VIDEREUTVIKLING AV STEDET MYRVOLL STASJON



Beskrivelse

Bakgrunn
Skissen viser et forslag for videre utvikling av 
tettestedet Myvoll Stasjon - nordover mot 
Solbråtan, og som en direkte forlengelse av 
eksisterende bebyggelse og utomhusanlegg. 
Nærheten til stasjonen og de omkringliggende 
naturområdene, samt tomtens orientering 
og topografi, gjør den svært attraktiv for 
boligutvikling - her kan man bo sentralt, 
naturnært og tett på møteplasser av høy kvalitet. 

Hovedgrep
Bebyggelsen planlegges som en videreføring av 
plangrepet for ”Sentrum” av Myrvoll Stasjon - 
organisert i en vifteform som vider seg ut mot 
vest, og som sikrer kontakten med Skogsåsen for 
tunene mellom husene. Kommunikasjonslinjer 
for myke trafikanter forlenges langs Skiveien og 
foten av åsen. 

Høyder
Mot øst - inn mot Skogsåsen - foreslås det å 
etablere hus i seks eller sju etasjer, uten å bryte 
horisontlinjen, som defineres av de høye trærne 
på åsen. Mot vest trappes husene ned til tre/fire 
etasjer. Dette sikrer innslipp av ettermiddagssol 
i tunene, og sørvest-utsikt for et stort antall av 
leilighetene. 

Støy
Støyanalysen viser effekten av en terrengvoll 
mot Skiveien - som i analysen ligger inne med 
50 kmt/5 400 ÅDT. Den viser fine støyforhold på 
fasader og utomhusanlegg. 

Utnyttelse
Den aktuelle tomten er på 30,8 daa, og den 
skisserte bebyggelsen består av omtrent 26 000 
kvm BRA - eller ca 310 leiligheter. Dette utgjør 
en utnyttelse på ca 85%, og gir gode sol- og 
utsiktsforhold og gode, romslige utearealer for 
alle boligene. 



DAGENS SITUASJON - AKTUELT OMRÅDE MARKERT - NÆRT STASJONEN OG SKIVEIEN FORSLAG TIL NY PLAN



FORLENGELSE AV ”RYGGRADEN” SAMMENKOBLING MED ØVRIG GANGVEINETT ETABLERING AV NYE PLASSROM



GJENTAGELSE AV VIFTEMOTIVET - KONTAKT MED ÅSEN NYTTETRAFIKK AVKJØRING OG KJELLERPARKERING



1:1000

AVKJØRING/INNKJØRING TIL P-KJELLER

BEVART KOLLE

OPPARBEIDET TERRENG SOM STØYSKJERM



STØYFORHOLD

Akustisk analysen fra Spacemaker viser 
at det med støyskjerming langs Skiveien 
oppnås gode støyforhold på fasadene 
og på bakken - hhv 87% og 95% av 
fasade- og bakkearelene er utenfor 
rød og gul støysone. Bebyggelsen er 
organisert slik at stille side lett kan 
etableres om det skulle bli behov. 
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OPPEGÅRD KOMMUNE SAKSFREMLEGG 
 

                                                        Dato: 23.10.2014 

Sbh: Anna Lina Toverud Ark: TR 2011001  14/2574-1 

 

 

 

OMRÅDEREGULERING FOR MYRVOLL-EKORNRUD  

 

1. gangs behandling 

 

Planområdet 
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Trykte vedlegg 

1) Forslag til reguleringsplan med: 

 plankart datert: 28.10.2014 

 reguleringsbestemmelser datert: 23.10.2014 

 planbeskrivelse med konsekvensutredning datert: 23.10.2014  

2) Illustrasjonsplan  

3) Kvalitetsprogram 

4) Flora og fauna 

5) Avbøtende tiltak for amfibier 

6) Kulturminneregistrering 

7) Grunnundersøkelse 

8) Miljøtekniske grunnundersøkelse fase 2 

9) Datarapport, tiltaksplan med risikovurdering 

10) Trafikkanalyse 

11) Støy fra jernbane og veitrafikk 

12) Luftkvalitetsberegning og vurdering 

13) Merknadene ved oppstart av planarbeidet med rådmannens kommentar 

14) Masterplan Hovedplan og temaplaner 

15) Mulighetsstudie Ombygging av fv.131 Tverrveien ved Myrvoll 

16) Veitegninger 

17) VA-plan utredning 

18) VA-plan tegninger 

19) ROS-analyse 

20) Enerigsparing og energiforsyning 

21) Sol-og skyggestudier 

22) Trafikknotat 

 

 

Under henvisning til nedenstående fremmer rådmannen slik 

 

INNSTILLING: 

Under henvisning til nedenstående fremmer rådmannen slik: 

1. Forslag til områderegulering for Myrvoll Ekornrud, planident 0217-2011001, datert 

23.10.2014, legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Vedtaket er fattet i medhold av plan- 

og bygningsloven § 12-10. 

 

 

SAKSUTREDNING: 

Sammendrag 

 

Oppegård kommune fremmer forslag om områderegulering for Myrvoll Ekornrud. 

Områdereguleringen avklarer rammene for fremtidig arealbruk. Hensikten med 

områdereguleringen er å få fastsatt hovedstrukturene for hele området. Reguleringen skal gi 

føringer for videre planlegging og utbygging, samt sikre offentlige rom, infrastruktur, interne 

og eksterne sammenhenger og områder som er viktige for grønnstruktur og biologisk 

mangfold. Den skal følges opp med utfyllende detaljregulering eller direkte byggesøknader 
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for enkeltprosjekter. Målsettingen er å få til en arealeffektiv og klimariktig utnyttelse med 

arkitektonisk kvalitet i alle plan og byggetrinn.   

2. Bakgrunn for saken 

 

I 2009 ble et privat reguleringsforslag for områdene nord for Myrvoll stasjon, som omfattet 

Trelasttomta og Skogsåsen, behandlet i Utvalg for miljø og plan (UMP). Forslaget la til rette 

for utvikling av et stort handelsområde med byggevarehus og hagesenter, samt et 

sammenhengende boligområde langs åsen øst og nord for handelsområdet.  

UMP la ikke ut planforslaget til offentlig ettersyn. Avslaget ble begrunnet i at den foreslåtte 

arealbruken var for ekspansiv, la for stort press på grønne og sårbare elementer i området og 

at den foreslåtte utbyggingen ville generere mye trafikk til nærområdet.  

I arbeidet med kommuneplanen for 2011-2022 ble det i samarbeid med tiltakshavere og 

grunneiere lagt nye premisser og føringer for arealdisponeringen i området. Forslag til 

områdeplan er en videreføring av dette arbeidet. 

For å få en god planprosess ble det opprettet en arbeidsgruppe og en styringsgruppe bestående 

av representanter fra grunneierne (JM Norge AS og Ekornrud Eiendom) og Oppegård 

kommune. Kommunen er grunneier i området og eier en stor tomt nord for Tverrveien, samt 

området rundt Myrvoll stasjon.  

Områdeplanen er kommunens plan, men loven åpner for at andre aktører kan utarbeide 

planen for kommunen. For å utarbeide områdereguleringen ble det 13.12.2011 inngått en 

egen samarbeidsavtale mellom JM Norge, Ekornrud eiendom og Oppegård kommune.  

3. Føringer for planforslaget 

 

Kommuneplanen definerer de overordnede målene for utviklingen av Myrvoll Ekornrud. Det 

skal vedtas en områderegulering før en detaljregulering kan vedtas. Planer av denne størrelsen 

skal konsekvensutredes etter reglene i plan- og bygningsloven og i forskrift om 

konsekvensutredninger. Det er derfor utarbeidet et planprogram som gir føringer for 

planarbeidet og planprosessen. 

 

På bakgrunn av planhistorikken i området ønsket kommunen og utbygger å heve 

miljøambisjonene for planarbeidet. Det er utarbeidet en visjon for området. På Myrvoll skal 

det være enkelt å: 

- Leve sunt og miljøvennlig  

- Oppleve natur 

- Møte andre mennesker 

- La bilen stå 

- Handle lokalt 

For å få til en konkret og systematisk oppfølging av visjonen og kvalitetsmålene er det i 

samarbeid med utbygger laget et kvalitetsprogram med en tilhørende masterplan. 

Kvalitetsprogrammet er en intensjonsavtale mellom utbygger og kommunen. Den bygger på 

visjonen, presiserer kvalitetene og angir hvor i plan- og byggeprosessen oppfølging og tiltak 
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er aktuelt. Masterplanen er en illustrasjon som viser hvordan området kan bygges ut og 

hvordan man kan ivareta kvalitetene i området. 

Planarbeidet har vært forelagt UMP to ganger underveis. I utvalgsmøter den 14.06.2011 og 

19.06.2012.  

 

Kommuneplan for Oppegård 2011-2022  

Arealer for fremtidig lokalsenter skal innpasses syd på tomten, og knyttes til Myrvoll stasjon. 

Det resterende arealet i nord skal utvikles med boliger i kombinasjon med tjenesteyting. 

Områdereguleringen skal avklare arealfordelingen. For øvre Ekornrud/ Skogsåsen skal 

Tverrveien være atkomst. Det skal avsettes tomt til barnehage i syd.  

Området skal inngå i en samlet områderegulering ved Myrvoll. Områderegulering skal vedtas 

før en detaljregulering kan vedtas (Kpl.§1-4). Utbygging av BST6 (Trelasttomta) skal være 

igangsatt før B5 (Skogsåsen) kan igangsettes. For områdene avsatt til fremtidig kombinert 

formål (BST6) skal det utarbeides en felles reguleringsplan for alle eiendommer i sonen 

(kommuneplanens hensynssone H810-5).  

 

Utviklingen av Myrvoll lokalsenter skal bygge på følgende føringer: 

- Åpen, konsentrert bebyggelse 

- En tett kjerne med høy utnyttelse som åpner seg mot områdene omkring 

- Sentralt beliggende, grønn møteplass eller lite torg 

- Gode og trygge gang- og sykkelforbindelser til sentrumsområdet 

- God tilgjengelighet fra stasjonsområdet 

- Bevaring og utvikling av våtmarksbiotop mot øst 

 

 

 

 

Planinitiativ 

UMP vedtok i møte 14.06.11 at planarbeidet skal bygge på følgende: 

1. Områderegulering for Myrvoll/ Ekornrud skal legge til rette for en helhetlig 

stedsutvikling. 

2. Planen skal ha høye miljøambisjoner som nedfelles i et kvalitetsprogram 

3. Kommunen vil bruke sine eiendommer i planområdet for å realisere miljøambisjonene 

4. Utarbeidet prinsippskisse legges til grunn for videre planlegging. Viktige elementer i 

skissen er. 

a. Grønn profil på åsrygg (felt B5) 

b. Dam/våtmark som miljøelement 

c. Gjennomgående gang- og sykkelveinett 
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d. Lokalsenteret plassert i syd 

e. Gangakse som binder sammen boligområdet på åsen og senterområdet 

f. Tilrettelegging for direkte forbindelse mellom stasjon og senterområdet 

g. Byggeområdene skal utvikles med tilstrekkelig høy utnyttelse og variert 

boligstruktur 

Områdene skal være tilgjengelige for allmennheten. Det skal legges stor vekt på fellesarealer 

og grønnstruktur. 

 

Planprogram 

Planprogrammet ble fastsatt av UMP 13.12.2011. Det inneholder detaljerte føringer for 

utarbeidelse av områdereguleringen, redegjør for planprosessen og aktuelle utredningstemaer 

for konsekvensutredningen. 

 

Drøftingsnotat 55/12, 19.06.2012 

Den 19.06.2012 ble det fremmet et drøftingsnotat for UMP, som fattet følgende vedtak: 

Utvalget stiller seg i utgangspunktet positive til ambisjoner og prinsipper for 

stedsutviklingen, men ønsker en vesentlig lavere utnyttelsesgrad for boligenhetene, særlig på 

trelasttomta. Antall etasjer begrenses oppad til inntil 4 etasjer + 1 etasje noe tilbaketrukket. 

4. Innkomne merknader til planoppstart  

 

Oppstart av planarbeid med utbyggingsavtale ble varslet 07.10.2011 med merknadsfrist 

20.11.2011. Det kom inn i alt 23 merknader, hvorav 7 fra offentlige myndigheter og 

virksomheter. Merknadene ved oppstart av planarbeidet med rådmannens kommentarer kan 

leses i sin helhet i vedlegg 13. Rådmannen har valgt å kommentere merknadene tematisk.  

 

 

Bevaring av natur 

Bevaringsverdige naturkvaliteter må kartlegges og ivaretas så tidlig som mulig i planfasen, 

slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige inngrep, 

inkludert bevaring og utvikling av turveinettet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Planbestemmelsene krever at 50 % av lekearealet skal være naturtomt. Det er i plankartet lagt 

inn hensynsoner for bevaring av naturmiljø. Det vil også bli sikret gjennom planbestemmelser 

i detaljregulering og i rammesøknad. Eksisterende stier er registrert og inngår planen, med 

rekkefølgekrav til opparbeidelse av de mest sentrale forbindelsene. 

 

Støy og luftforurensning 

Det må redegjøres nærmere for støy og luftforurensning i planområdet. I planarbeidet må det 

settes et særlig fokus på støy, både i forhold til stedsutvikling og støy fra bygge- og 
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anleggsvirksomhet. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er utarbeidet en egen støyrapport. Kommuneplanens bestemmelser om støy ligger til 

grunn for utarbeidelse av planforslaget. Planbestemmelsene inneholder også konkrete 

bestemmelser om støy (§ 4.11). 

Det er gjort en overordnet vurdering av luftforurensningsbelastning i planområdet. Ingen av 

beregningspunktene vil få overskridelser av den laveste grenseverdi, nedre grense for gul 

luftkvalitetssone, i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). 

Dette betyr at planområdet vil få god luftkvalitet, og er godt egnet for etablering av boliger og 

barnehager med hensyn til lokal luftkvalitet. 

 

Kulturminner 

Området inneholder nyere tids kulturminner i form av to veifar, et mindre steinbrudd og Øvre 

Ekornrud gård med Tømtehytta.  

Rådmannens kommentar: 

Nyere tids kulturminner ivaretas med bestemmelser og hensynssoner. Utover en kort 

strekning med spor etter et gammelt veifar i nordre delen av planområdet, som ble registrert 

av fylkeskommunen i 2007 er det ikke funnet spor eller dokumentasjon på gamle veifar 

gjennom planområdet. Øvre Ekornrud gård underlegges bestemmelser som både muliggjør en 

utvikling av gården og ivaretar bygningsmessige, bevaringsverdige forhold. 

 

Medvirkning fra barn og unge 

Det må legges til rette for et medvirkningsopplegg med barn og unge. Konsekvenser og 

muligheter for barn og unge må belyses i planarbeidet.  

Rådmannens kommentar: 

Som ledd i medvirkningsprosessen har ungdomsrådet og 5. klassingene ved Østli skole vært 

engasjert i planarbeidet gjennom informasjonsmøte og idédugnad. Det kom inn mange gode 

innspill, blant annet et ønske om tematiske lekeplasser lagt i tilknytning til gang-og 

sykkelveinettet. Dette er det tatt hensyn til i planen. 

Energi 

Mulighetene for fjernvarme må utredes.  

 

Rådmannens kommentar: 

Planområdet er utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Utredningen for valg av 

energiløsninger og hvordan tilrettelegge for energieffektive løsninger er gjennomført som en 

del av konsekvensutredningen. Det er satt mål om energibruk og forslag til løsninger i 

kvalitetsprogrammet. Det er i områdereguleringen satt krav om redegjørelse for hvordan 

planlagt bebyggelse oppfyller energimålene i kvalitetsprogrammet. Klima- og energihensyn er 

tatt med som egen utredning i planbeskrivelsen. 

 

Parkering 
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Det må fastsettes parkeringsbestemmelser som angir strenge maksimumsnormer. Det må 

vurderes hvordan planen kan bidra til å minske biltrafikken. Innfartsparkeringen ved Myrvoll 

stasjon må vurderes. 

 

Rådmannens kommentar: 

Et viktig mål for planen er at det skal være enkelt å la bilen stå. Med beliggenhet nær 

togstasjonen og sentralt midt i kommunen, er det realistisk å planlegge for et lavt behov for 

bil. Et annet tiltak for å redusere bilbruk er å begrense muligheten for parkering. Det er derfor 

satt en maksimumsgrense for hvor mange parkeringsplasser som kan etableres. Å få til gode 

forhold for fotgjengere og syklister ligger som en grunnforutsetning for planarbeidet.  Det er 

fastsatt krav om sykkelparkering. 

 

Det er Akershus fylkeskommune som har koordineringsansvar for innfartsparkeringen. De 

har ikke gitt signaler om at utvidelse av eksisterende parkering er ønsket. Fylkeskommunen 

og jernbaneverket er imidlertid positive til en tilrettelegging av flere plasser på kommersiell 

basis i forbindelse med ny utbygging ved stasjonen. 

 

Bebyggelse 

Det forventes høy utnyttelse av arealene i området nær jernbanen. Området bør ha variert 

boligbebyggelse.  

 

Rådmannens kommentar: 

Planen legger opp til en høy utnyttelse. For å få en god miks av boliger og dermed legge til 

rette for en variert befolkningssammensetning er det på Skogsåsen lagt til rette for småhus og 

lavblokker. Kommunen har en høy andel eneboliger i planens naboområder, og det er 

sannsynlig at mange av disse kommer på markedet når det bygges leiligheter i planområdet. 

 

 

 

 

 

Vern av våtmarksområder 

Det må gjøres en grundig vurdering av våtmarksområdets betydning og vernemuligheter. 

 

Rådmannens kommentar: 

Planområdet har i dag tre våtmarkslokaliteter hvor det er registrert amfibier: Lille 

Kolbotnvann, «Salamanderdammen» i sør og «Skogsdammen» nord på Trelasttomta. Lille 

Kolbotnvann er det største og klart viktigste leveområdet for amfibier. Det er utarbeidet en 

egen tiltaksplan for amfibiene, Denne er vedlagt i saken. Tiltakene inngår i 

rekkefølgebestemmelsene i planforslaget.  

Det er utarbeidet egne delrapporter som omhandler overvannshåndtering og avrenning inn i 

Gjersjøens nedbørsfelt. Hovedprinsippene for overvann er at regnvann fra tak, veier og åpne 

plasser skal føres tilbake til terreng slik at det naturlige vannsiget til våtmarkene 
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opprettholdes. Overvann fra trafikkområdene skal renses via sedimentasjonsdammer og 

vegetasjonsfilter før det slippes ut i våtdragene. 

 

Trafikkløsninger   

Det må utredes trafikale konsekvenser for alle trafikanter. Det må sørges for trafikksikker 

og god tilgjengelighet for gående og syklende og stilles krav om sykkelparkering. 

I planarbeidet bør en se på ny atkomst til Østli skole. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tverrveien er en viktig kjøreforbindelse mellom Skiveien og E6. Samtidig ønsker rådmannen 

at veien tilpasses planområdets funksjon som tettsted. Den del av Tverrveien som går 

gjennom planområdet foreslått bygd som en miljøgate med lav fart og gode forhold for 

gående og syklende. Strekningen er ca 200 meter, rett før rundkjøringen i Skiveien, og 

tidstapet vil være ubetydelig. Det legges opp til høystandard holdeplasser for buss. Avkjøring 

til Trelasttomta og Bakkeveien løses i en felles rundkjøring. 

Etablering av et lokalsenter legger til rette for etablering av næring og tilbud til 

lokalbefolkningen, samt annen næring som ikke medfører mye trafikk.  

Vei til Østli skole er ikke tema i planarbeidet, da planområdet ligger i skolekretsen til 

Sofiemyrtoppen skole. 

 

Innspill om tekniske løsninger 

Det er kommet flere innspill om brannteknisk vurdering og renovasjons- og avløpsløsninger. 

En mindre del av en næringseiendom i Tømteveien, som grenser inn til planområdet, ønskes 

omregulert til næring for å få til en bedre arrondering av eiendommen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Det er foretatt en brannteknisk vurdering. Denne vurderingen skal legges til grunn i 

detaljreguleringen og videre prosjektering.  

Overordnet grep for renovasjon er planlagt i samråd med Follo Ren, men endelig valg av 

løsning, utstyr og dimensjonering må avklares nærmere i detaljregulering og byggesak. 

Det ligger ikke kommunale ledninger frem til eiendommen og kupert terreng byr på 

utfordringer. Spillvannet ønskes fortrinnsvis løst med selvfall, men på Skogsåsen må det 

etableres en pumpestasjon.  Det pågår planlegging av utskifting av avløpsnettet sørover langs 

Skiveien. Løsninger for vann- avløpsnettet er sikret gjennom rekkefølgebestemmelser i 

områdereguleringen. 

Ønsket om endring av næringseiendommen i Tømteveien er ivaretatt i områdereguleringen. 

5. Forslag til områderegulering 

 

Forslag til områderegulering med konsekvensutredning for Myrvoll Ekornrud er utarbeidet av 

JM AS i nært samarbeid med Oppegård kommune. Denne planen legger til rette for nye 
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boligområder med variert boligstruktur og høy kvalitet. Det foreslås et nytt lokalsenter og tett 

bebyggelse nær Myrvoll stasjon. Planområdet ellers vil får store sammenhengende 

grøntarealer, naturområder og bilfrie uteområder. Et sammenhengende gang- og sykkelveinett 

i området skal gjøre det enkelt å ta seg fram til fots og på sykkel. Planforslaget rommer plass 

for etablering av to barnehager i planområdet.   

Til planforslaget er det utarbeidet en planbeskrivelse med tilhørende masterplan og 

kvalitetsprogram. Av innholdet vises det spesielt til følgende: 

 

5.1 Kvalitetsprogrammet 

Oppegård kommune og utbyggerne for Myrvoll Ekornrud har ambisjoner om at det nye 

lokalsenteret og boligområdet skal være fremtidsrettet og bygge på bærekraftige prinsipper. 

Utbyggingen skal være et forbilde og til inspirasjon for andre utbyggingsprosjekter av 

tilsvarende størrelse. For å sikre en helhetlig stedsutvikling og gode miljøløsninger i 

prosjektet har samarbeidspartene valgt å utarbeide et kvalitetsprogram, som både er visjonært 

og konkret. Kvalitetsprogrammet bygger på visjonen for Myrvoll.  

Kvalitetsprogrammet beskriver visjonen, ambisjonene og prinsippene som skal ligge til grunn 

for utbyggingen. Det foreslås konkrete tiltak for hvordan visjonen kan nås, og i hvilke faser 

det er relevant å diskutere temaene. Tiltakene skal i hovedsak ivaretas i områderegulering, 

detaljregulering og byggesaksbehandling, mens noen tiltak kan inngå råd som går inn i 

håndboken huseieren får ved overtagelse. Hensikten er at visjonen blir fulgt opp fra det 

overordnede og helt ned til detaljene.  

Ved å signere kvalitetsprogrammet forplikter samarbeidspartene seg til å arbeide for at 

målene i kvalitetsprogrammet nås. Ved detaljregulering og i byggesøknader skal det 

redegjøres for hvordan kvalitetsprogrammet oppfylles. Kvalitetsprogrammet behandlet ikke 

politisk, men signeres av Oppegård kommune ved rådmannen og utbyggers representant. 

 

5.2 Masterplanen 

Nærheten til stasjonen er den viktigste begrunnelsen for utbygging av Myrvoll Ekornrud. 

Myrvoll stasjon, Tverrveien og Skiveien gir gode muligheter for samordning mellom 

miljøvennlig transport, som sykkel, buss og tog. Det er en forventning fra overordnet 

planmyndighet om at det bygges med høy tetthet.  

Masterplanen er en illustrasjon som viser hovedprinsippene for hvordan utbygging kan skje, 

samtidig som visjonene fra kvalitetsprogrammet ivaretas. Detaljreguleringsplaner og 

byggesøknader skal redegjøre for hvordan masterplanen følges  videre. 

 

5.3 Naturmiljø og biologisk mangfold 

Gjengroing av våtmarksområdene er en stor utfordring for det biologiske mangfoldet innenfor 

planområdet. Det er nødvendig med omfattende tiltak for å sikre leveområder for salamander. 

Dette er ivaretatt gjennom bestemmelser og hensynssoner i planen. Salamander er en truet 

dyreart, og arten har et sentralt leveområde innenfor planområdet. Det er utarbeidet en egen 

tiltaksplan for salamander som vil bli fulgt opp i det videre planarbeidet. Blant tiltakene er 

etablering av et mer permanent vannspeil på 2500 m2 i felt PK1. Tiltak for lokal 

overvannshåndtering i området skal sikre at våtmarksområdet får en mer stabil vannføring. 
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Lille Kolbotnvann, som ligger øst i planområdet, lagt inn som hensynssone bevaring 

naturmiljø. Behov for landlige leveområder for amfibiene på Trelasttomta er sikret gjennom 

bevaring av skråningen i øst.  

 

5.4 Bebyggelse og anlegg  

Felt S1 og felt B1 Trelasttomta 

På trelasttomta legges det opp til en høy utnyttelse. Forslaget til områderegulering regulerer 

ikke gesimshøyder, men tillatt BRA tilsvarer en gjennomsnittshøyde på 4 etasjer + en etasje 

inntrukket. Illustrasjonene viser en variasjon fra 3 til 7 etasjer. Fordelingen er gjort for å få 

gode dagslysforhold på alle fasader, varierte boliger, solbelyste oppholdsarealer og å oppnå 

god prosjektøkonomi. Felt S1 strekker seg nordover langs jernbanen og østover langs 

Tverrveien. Feltet gir mulighet for en lamellbebyggelse mot jernbanen som gir støyskjerming 

for den rene boligbebyggelsen som kommer på innsiden, slik det er vist i illustrasjonsplanen.  

Innenfor felt S1 tillates trafikkformål, parkeringsanlegg, næring og bolig og 

uteoppholdsarealer. Innenfor planområdet er det satt krav om at det settes av arealer 

tilsvarende to barnehager med seks avdelinger. En i felt B2 og en i felt S1 eller B1. 

 

Felt B2 Skogsåsen 

Sammenlignet med byggeområde felt B5 i kommuneplanen er byggeområdet i forslag til 

områderegulering gjort mindre ved at den nordlige delen reguleres til friluftformål. For å sikre 

den grønne åsprofilen er byggeområdet dreid litt østover i nord for å unngå fremtidig 

boligbebyggelse på det høyeste punktet. Byggeområdet er strukket mot Tømteveien og Øvre 

Ekornrud for å gi en større sosial kontroll over det som vil bli skolevei. Det gjennomgående 

grøntdraget vil fremdeles være dominerende i daldraget. Endelige byggegrenser fastsettes i 

detaljreguleringen.  

Områdereguleringen tillater konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse i 4 etasjer og 

en 6-avdelings barnehage innenfor feltet.  Områdereguleringen angir utnyttelse i form av 

BYA på 20 500 m2. Det tilsvarer en utnyttelse på 4 boliger pr daa. Illustrasjonsplanen viser 

ca. 200 boenheter fordelt på småhus og leiligheter. Bevaring av karakteristiske landskapstrekk 

og gjennomgående, felles grøntarealer er sikret i bestemmelsene. 

 

Felt S2 og S3 Stasjonstomta 

Oppegård kommune er grunneier her. I planprosessen har det ikke kommet frem konkrete 

forslag til bruk, og området er dermed gitt en regulering som sentrumsformål og offentlig 

parkering. Ved å samle avkjøring til Trelasttomta og Bakkeveien i ett og samme kryss deles 

Stasjonstomta i to. Studier viser at det kan bygges brukbar bebyggelse på tomta, da 

henholdsvis næring på vestsiden og boliger på østsiden. Tomta underlegges krav om 

detaljregulering, som vil avklare endelig bruk. 

 

Felt o_T  

Nord i planområdet reguleres 25 daa til offentlig- eller privat tjenesteyting. Tomta 

underlegges krav om detaljregulering. Tomta skal ha adkomst fra Skiveien. Ved 
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detaljregulering skal turveien i felt PK1 videreføres og kobles til felt GS1 slik at turveidraget 

gjennom området fullføres. Forslaget til områderegulering vil ikke tillate utadrettet 

salgsvirksomhet av varer og tjenester.  

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert ett nyere tids kulturminne i form av et steinbrudd med tilhørende anleggsvei 

nord i planområdet. Kulturminnet sikres i planen ved at det er underlagt en hensynssone, og at 

hensynet skal integreres ved utvikling i den nordlige delen av planområdet som er avsatt til 

offentlig eller privat tjenesteyting. 

Øvre Ekornrud gård ligger innenfor planområdet og er på lista over prioriterte, 

bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljø i kommuneplanen. Forslag til 

områderegulering innfører en hensynssone for eiendommen. Planen tar hensyn til at det skal 

være mulig å utvikle virksomheten på gården ved å tillate tilbygg eller påbygg til 

driftsbygningen dersom det er av stor betydning for driften, samtidig som viktige 

bygningsdetaljer og – miljø ivaretas.  

5.6 Trafikkløsninger  

På Myrvoll skal det være enkelt å la bilen stå, og et viktig element er å gjøre det enklere å 

være syklist og fotgjenger. Et godt utbygget gang- og sykkelveinett og parkeringsrestriksjoner 

er effektive virkemidler for redusert bilbruk. Parkeringskravet i planforslaget legger opp til et 

minimumskrav og en maksimumsgrense. Kravet inkluderer gjesteparkering.  

 

Tverrveien ble bygget på 1980-tallet med landeveisgeometri. Krysset til Trelastomta er 

dimensjonert for trelasthandel. Med ny arealbruk på hver side av Tverrveien foreslår planen at 

berørt del av Tverrveien omformes til gate. Dette innebærer en endret geometri og miljøtiltak. 

Miljøtiltak kan være gatetrær, opphøyde gangfelt, kantstein og tilpasset belysning. Statens 

vegvesen krever nytt fortau på bruene øst og vest i planområdet og bedre tilrettelegging for 

buss med holdeplasser. Dette blir ivaretatt i planbestemmelser og rekkefølgekrav. Bakkeveien 

og avkjøring til Trelasttomta slås sammen til ett kryss med rundkjøring.  

Utbygging vil øke trafikken i Tverrveien og på Skiveien (Trafikkanalyse, vedlegg 10). Full 

utbygging vil i gjennomsnitt skape ca 6000 nye bilturer pr døgn. Beregningen er basert på 

tradisjonelle tall, uavhengig av tilrettelegging for sykkel og gange eller nærhet til stasjonen. 

Begge veiene har kapasitet til å ta trafikkøkningen. Det vil være god trafikkavvikling med 

liten forsinkelse og liten kødannelse i begge rundkjøringene, også i rushtidsperiodene.  

 

5.7 Senterstruktur og handelstilbud 

I kommuneplanen er Myrvoll definert som et lokalsenter. Et lokalsenter skal inneholde et 

minstetilbud av bostedsrelaterte tjenester og butikker for daglige behov. Tilbudet skal ikke 

konkurrere med Kolbotn som kommunens tyngdepunkt. Planen legger til rette for etablering 

av inntil 3000 m2 BRA med utadrettet handelsvirksomhet i felt S1. Det tilsvarer en stor 

matbutikk. Andel annen næring fastsettes i detaljreguleringsplaner for delområdene. 

Kommuneplanen vil være førende for hva slags virksomheter som tillates her. 

 

5.8 Idrett og friluftsliv 
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Skogsåsen er et skogs- og rekreasjonsområde. Skogen inneholder flere fine stier. Et 

sammenhengende nett av allment tilgjengelige gang- og sykkelforbindelser skal binde 

området sammen, og skape naturlige overganger til gang- og sykkelnettet utenfor planområde. 

Skogsområdet i nord og det høyeste punktet på Skogsåsen reguleres til friluftformål. 

Planen legger til rette for en oppgradering av rødmerket løype fra Tømtehytta til Skiveien. 

Planområdet ligger med direkte tilknytning til eksisterende tur- og løypenett som leder til 

Greverud idrettspark og anleggene der. Planområdet ligger like inntil lysløypeanlegget. Med 

1650-2000 nye innbyggere vil etterspørselen etter alle typer infrastruktur for å drive idrett og 

friluftsliv øke, også utenfor planområdet. 

  

5.9 Gjennomføringsrekkefølge 

Planen legger til rette for ca 700-800 nye boliger. Dette kan gi 1650-2000 nye innbyggere. 

Med en realistisk utbyggingstakt på 50-80 nye boliger pr år i planområdet vil det ta ca 10 år 

før planområdet er fullt utbygget. Planområdet vil dekke ¼ av den årlige boligtilveksten. 

Kommuneplanen setter krav til at utbygging av felt BST6, (Trelasttomta) skal være igangsatt 

før utbygging av felt B5 (Skogsåsen) kan igangsettes. Rekkefølgebestemmelser setter krav til 

opparbeidelse av infrastruktur for transport og grønnstruktur. 

I forslag til reguleringsbestemmelser ligger det inne et rekkefølgekrav som sikrer realisering 

av GS 1 ved utbygging Skogsåsen (felt B2). På dette punktet er utbygger uenig med 

kommunen. Utbygger mener at de har løst sin oppgave ved å sikre skolevei til Sofiemyr, og at 

denne utbyggingen ikke kan knyttes direkte til utbygging av Skogsåsen. Utbyggerne ønsker 

en kostnadsdeling med kommunen og at denne avtales nærmere i utbggingsavtalen mellom 

partene.  Kommunen mener at en god forbindelse fra felt B2 (Skogsåsen) til Skiveien er 

vesentlig for å oppfylle visjonene som ligger til grunn for planforslaget om gode 

gangforbindelser og at det skal være enkelt å la bilen stå. Behovet for G1 kan derfor sees som 

en direkte konsekvens av utbyggingen av felt B2. I forslag til områderegulering er det sikret 

bygging av GS1 gjennom rekkefølgebestemmelse i forbindelse med utbygging av felt B2. 

Ny trasé for Bakkeveien (V4) er i planforslaget koblet til ny rundkjøring i Tverrveien. Dette 

er gjort for å få en god sammenheng mellom eksisterende bebyggelse på Myrvoll og ny 

bebyggelse og lokalsenter på Trelasttomta. Det har vært vurdert om denne forbindelsen burde 

være på plass allerede ved første byggetrinn på Trelasttomta.  

I reguleringsbestemmelsene er V4 knyttet til feltene S2 og S3, som kommunen eier. 

Kommunen har pr i dag ingen planer for utvikling av denne eiendommen. Realisering av 

denne veitraséen vil derfor kunne ligge noe frem i tid. Dersom en ønsker en tidligere 

realisering av traséen og en mener at utbyggerne av Trelasttomta skal ta ansvaret for denne, 

må rekkefølgebestemmelsene endres på dette punktet.  

 

5.10 Støy 

Deler av utbyggingen vil ligge mot rød og i gul støysone. Planforslaget krever at alle soverom 

har et vindu som kan åpnes mot hvit sone. Dette er en skjerping av kommuneplanens krav, 

der det ikke stilles krav til vindu som kan åpnes.  Hvordan støy virker inn avhenger av 

typologi og høyder, og endelig redegjørelse må følge forslag til detaljreguleringer. Det vil 

ikke være tillatt med støyskjermer mot vei og bane. All støyskjerming skal gjøres som en 

integrert del av utomhusanlegg og bygningsmiljø. 
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5.10 Vann og avløp 

Det er ikke offentlig vann og avløp i planområdet. Det må legges til rette for tosidig 

vannforsyning inn i de nye utbyggingsområdene. Nye spillvannsledninger må kobles til 

nærliggende avløpsnett, blant annet i Skiveien. Overvann fra ny utbygging skal ikke belaste 

det kommunale overvannsnettet. Det nye avløpssystemet skal planlegges med lokal 

overvannshåndtering, dimensjonert for en 100 års flom. Hovedprinsippet er at regnvannet fra 

tak, veier og åpne plasser skal føres tilbake til terreng, slik at det naturlige vannsiget til 

våtmarksområdene opprettholdes. Overvann fra trafikkområder skal renses i 

sedimentasjonsdammer og vegetasjonsfilter før det slippes ut.  

 

5.11  Sosial infrastruktur 

Planområdet sokner til Sofiemyrtoppen skole. For at planens intensjon om at det skal være 

lett å la bilen stå, er det lagt vesentlig vekt på å få til en trygg og rask gang- og sykkelvei til 

både skole og fritidsaktiviteter. Fullt utbygget vil området inneholde ca. 350-450 skoleelever. 

Planbestemmelser sikrer at skolekapasitet vurderes før hvert byggetrinn godkjennes.  

Planen krever at det settes av plass til to 6-avdelings barnehager med tilhørende utearealer, en 

på Trelasttomta og en på Skogsåsen.  

6. Avvik fra kommuneplanens bestemmelser og politiske føringer  

 

Ambisjonene for Myrvoll Ekornrud er å få til et enestående tettsted. Målet er å få til en tett 

utnyttelse, særlig i de stasjonsnære områdene, samtidig som stedets naturkvaliteter tas vare 

på.  For å få dette til er det foreslått bestemmelser som avviker noe fra kommuneplanen.  

 

 

Byggegrense til offentlig vei og jernbane (kpl §§ 5.1og 5.2) 

Byggegrense til jernbane på 30 m for bolig overholdes, men planen foreslår å tillate næring 

og garasjeanlegg 20 meter fra jernbanen. Det må søkes Jernbaneverket om dispensasjon. 

Byggegrensen på 30 meter er satt både for fremkommelighet for sikkerhet, vedlikehold, støy 

og rystelser fra passerende tog.  

 

Lekeplasser (Kpl § 9) 

Planforslaget legger til rette for en mer fleksibel plassering og utforming av lekeplassene enn 

det kommuneplanens føringer tillater. Arealkravet i planbestemmelsene er det samme som i 

kommuneplanen, men planforslaget krever at 50 % er naturmark. Dette er gjort for å ivareta 

eksisterende terreng, som er en stor kvalitet i området. Planforslaget gir også mulighet for at 

mindre lekeplasser kan slås sammen til større lekeplasser. 

 

Utearealer (Kpl § 10) 
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Planforslaget foreslår at uteoppholdsarealet for felt B1 og felt S1 kan legges til felt Pk1 for å 

oppnå arealkravet. Det vanlige er å legge alt uteoppholdsareal til ett byggeområde. Hensikten 

bak forslaget er å sikre det gjennomgående grøntdraget som ligger i området.   

Forslag til områderegulering foreslår å redusere kravet til solbelyst uteoppholdsareal fra 100 

% fem timer ved jevndøgn til at 80 % av arealet er solbelyst i fem timer ved jevndøgn. Dette 

er begrunnet med at det totalt sett i planområdet er rikelig med utearealer med gode sol- og 

lysforhold.  

Det foreslås at felles takhager og at barnehagenes utearealer inngår i beregningen for minste 

uteoppholdsareal (MUA). 

 

Grønnstruktur og landskap og naturmiljø (Kpl §§13 og 14) 

Kommuneplanen sier at ny bebyggelse og anlegg skal utformes og plasseres slik at behov for 

flytting av masser minimeres og at eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad blir 

tatt vare på. Det er heller ikke tillatt å lukke eller fylle ut i vassdrag.  

For en utbygging av det omfang planen legger til rette for er det vanskelig ikke å unngå 

terrengbearbeidelser. For å oppnå massebalanse på Trelasttomta og gode utearealer tillater 

planen at daldraget langs Skogsåsen fylles opp i nord, slik at østvendt skråning blir sydvendt 

skråning. Her er det i dag våtmark. 

 

Drøftingsnotat til UMP 19.06.12 

Utvalg for miljø og plan signaliserte i møtet 19.06.2014 at byggehøydene skulle begrenses 

oppad til inntil 4+1 tilbaketrukket etasje. Områdereguleringen angir ikke maks gesimshøyder, 

men overlater dette til detaljreguleringen. Illustrasjonene viser en bebyggelse med variasjon 

på mellom 3 og 7 etasjer, men med et snitt på 4 + 1 etasje tilbaketrukket. Forslaget til 

områderegulering åpner for at det også kan bygges 4 etasjes blokker på Skogsåsen. 

Illustrasjonsplanen viser 7 blokker av denne størrelsen, men det endelige antallet må avklares 

nærmere i detaljregulering. 

 

6 Rådmannens vurdering 

Forslaget til områderegulering legger til rette for en god og langsiktig utvikling av området 

Myrvoll Ekornrud. Planforslaget har høye miljøambisjoner, og er et viktig verktøy for å nå 

målet om etablering av et nytt bærekraftig lokalsenter ved Myrvoll stasjon. Arbeidet med så 

vel områdereguleringen som detaljreguleringen er gjennomført i et tett og godt samarbeid 

med utbygger. Partene tar sikte på å forhandle fram en utbyggingsavtale mellom partene som 

skal sikre kvaliteter i utbyggingen.  

 

Miljøkvalitetene for utbyggingen er tydelig definert i kvalitetsprogrammet. Her stilles blant 

annet krav om energiløsninger, lavt energiforbruk, overvannshåndtering, miljøvennlig 

materialbruk og gode løsninger for gående og syklende. Rådmannen vurderer at tiltak som 

kan følges opp i områdereguleringen er godt ivaretatt gjennom hensynsoner i plankartet og i 

planbestemmelsene.  
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Planforslaget legger til grunn en konsentrasjon av utbyggingsområdene. Det skal bidra til å ta 

vare på og underbygge stedlige naturkvaliteter, og det skal gjøre det enkelt å leve sunt og 

miljøvennlig. Ved å bevare det naturlige landskapet inne i utbyggingsområdene og som 

gjennomgående drag, skal det bli enkelt å oppleve natur. Et hierarki av store og små 

møteplasser forbundet med et tydelig og sammenhengende gang- og sykkelveinett skal gjøre 

det enkelt å møte andre mennesker.  Service- og næring skal konsentreres nær Tverrveien og 

stasjonen for å skape liv, gjøre det enkelt å handle lokalt og enkelt å la bilen stå.  

 

Det er et mål å få til en god arealutnyttelse på den delen av Trelasttomta som ligger nærmest 

jernbanen. Disse arealene er allerede bebygget i dag. Det er derfor ønskelig å sikre en effektiv 

bruk av arealene også framover. En bør derfor søke om dispensasjon fra byggegrenser for 

jernbane til formål som omfatter parkeringsanlegg og næring.  

 

Området har kvaliteter som er godt egnet til å ivareta barns behov for lek både på 

uprogrammerte, naturlige områder og på opparbeidede lekearealer. I dette området vil det 

ikke være naturlig å ha bestemmelser som setter krav om at alt lekeareal skal være 

opparbeidet, slik kommuneplanen krever. Lekearealer legges inn i grønnstruktur der det 

naturlig ligger til rette for dette. Det gir muligheter for å sikre større sammenhengende og 

varierte leke- og oppholdsarealer og ivareta natur. Det vil styrke kvaliteten på lekearealene, 

og heve lekeplassene som møteplasser. Bestemmelsene i områdereguleringen gir muligheter 

for å ivareta hensynet til leke- og oppholdsarealene på en god måte, og anses derfor å ivareta 

hensynet bak kommuneplanens bestemmelser. 

 

Kommuneplanens krav om solbelysning har vært et tema i planarbeidet. Når en skal vurdere 

utearealer i MUA – regnskapet, mener rådmannen at solbelyst areal innenfor vært enkelt 

byggefelt ikke alene kan være bestemmende. Dersom beboerne totalt sett er sikret gode 

uteoppholdsarealer med tilstrekkelig sollys innenfor planområdet, kan det aksepteres noe 

avvik for det enkelte felt. Dette betinger god tilgang på grønne offentlige uteoppholdsarealer 

med god solbelysning. På Myrvoll Ekornrud er det enkelte felt som ikke alene oppfyller 

kravene om solbelysning. Rådmannen anser imidlertid at sol- og lyskravene totalt sett er godt 

ivaretatt i planområdet. 

 

Etasjehøydene på Trelasttomta avviker i utgangspunktet fra tidligere anbefalinger gitt av 

UMP.  Dette er gjort for å få til en god variasjon, både i type leiligheter og boformer, og en 

arkitektur som passer til stedet. Rådmannen mener det er ønskelig med variasjon i 

volumoppbyggingen så lenge gode uteoppholdsarealer på bakkeplan ivaretas. Illustrasjonene 

viser at dette lar seg gjøre. 

 

Oppfyllingen av våtdraget nord på Trelasttomta i felt B1 er klarert med overordnet 

myndighet. Hensynet til fortetting settes foran hensynet til naturmiljøet, så lenge det gjøres 

avbøtende tiltak i planområdet. Som kompensasjon for redusert areal økes kvaliteten på det 

gjenværende våtdraget som står i fare for å gro igjen. 
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Skogsåsen er utbygging av et uberørt skogsområde. Byggbare arealer er et knapphetsgode. 

Skogsåsen har i likhet med Trelasttomta en svært sentral beliggenhet. Her ligger det godt til 

rette for småhusbebyggelse, men for å oppnå bærekraftig arealbruk foreslås det en 

kombinasjon av småhus og lavblokker. Forslaget til områderegulering øker derfor utnyttelsen 

på Skogsåsen ved å tillate oppføring av noen blokker på inntil fire etasjer. En blanding av 

typologier kan også bidra til å knytte felt B1 og felt B2 bedre sammen, og bidra til at området 

fungere godt som sted.  

 

 

Rådmannen vurderer at forslag til områderegulering ivaretar prinsippene for god areal- og 

stedsutvikling. Forslaget følger opp nasjonale føringer for areal- og transport, og ivaretar 

kommuneplanens føringer og bestemmelser for utvikling av Myrvoll Ekornrud. 

Områdereguleringen er utarbeidet i samarbeid med utbyggerne. Den danner grunnlaget for 

detaljregulering som bygger på forslag fra utbyggerne.  

Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler å legge forslag til områderegulering for Myrvoll Ekornrud, planident 

0217-2011001, datert 23.10.2014 med plankart datert 28.10.2014, ut til offentlig ettersyn i 6 

uker.  

 

 

 

 

Espen Dag Rydland 

kommunalsjef (konst.) 

 

      Arild Øien  

      leder (konst.)     

Seksjon for samfunnsutvikling 
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Kontakt

Adresse Oppegård kommune
  Kolbotnveien 30
  Postboks 510
  1411 Kolbotn
 
E-post  postmottak@oppegard.kommune.no
Tlf.  66 81 90 90
Org.nr.  944 384 081



3FORORD

Forord

Kvalitetsprogrammet er utarbeidet som del av planprosessen for regulering av Myrvoll | Ekorn-
rud. Planen er et samarbeidsprosjekt mellom Ekornrud Eiendom AS, JM Norge AS og Oppegård        
kommune med hjelp fra HRTB AS Arkitekter MNAL og Landskaperiet AS Landskapsarkitekter MNLA.

Enkelte av løsningene og tiltakene er knyttet til klassifisering eller normer som kan komme til å bli 
endret. Det vil da kunne være aktuelt å vurdere disse på nytt. Kvalitetsprogrammets intensjon er at 
de i tilfelle erstattes med nye klassifiseringer/normer som er like eller mer miljøvennlige enn de som 
er angitt i dette programmet.

Prosjektgruppen for kvalitetsprogrammet har bestått av:

Sverre Landmark Ekornrud Eiendom AS v/Aspelin Ramm AS
Per Skaug  Ekornrud Eiendom AS v/Trajan Utvikling AS
Ellen M. Fagerslett JM Norge AS
Svein Prytz  JM Norge AS
Bendik Aursand  HRTB AS Arkitekter MNAL
Mona Kittelsen Røberg Landskaperiet AS
Anna Lina Toverud          Oppegård kommune
Christian Nord                Oppegård kommune



4 FELLES ERKLÆRING FRA UTBYGGERNE

Felles erklæring fra utbyggerne

”På Myrvoll | Ekornrud skal det være enkelt å leve sunt og miljøvennlig, møte andre mennesker, la 
bilen stå, handle lokalt og oppleve natur.”

Vi tilslutter oss denne visjonen og vil arbeide for å nå målene i kvalitetsprogrammet for fokusom-
rådene arealbruk og bebyggelse, arkitektur og estetikk, energi, vann og avløp, materialbruk, avfall, 
støy, byliv og møteplasser, universell utforming, mobilitet og transport, lokal økonomi og næring, 
biologisk mangfold, landskap og grønnstruktur, og utearealer og friluftsliv.

Kolbotn, 23.10.2014

Hilde Vatne 
JM Norge AS

Anne Skau, rådmann
Oppegård kommune
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Hensikt med kvalitetsprogrammet

Oppegård kommune og utbyggerne for Myrvoll | Ekornrud har store ambisjoner om at det nye 
lokalsenteret og boligområdet ved Myrvoll stasjon blir et fremtidsrettet og miljøvennlig utbyggings-
prosjekt. Myrvoll | Ekornrud skal bidra til en bærekraftig og smart utvikling av en region som for 
tiden opplever sterk vekst. Myrvoll | Ekornrud skal være et forbilde og til inspirasjon for andre utbyg-
gingsprosjekter av tilsvarende størrelse og karakter i kommunen og Osloregionen.

Samarbeidspartene har valgt å bruke et kvalitetsprogram som ett av flere verktøy for å sikre helhetlig 
stedsutvikling og gode miljøløsninger i utbyggingsprosjektet. Kvalitetsprogrammet beskriver visjo-
nen, ambisjonene og prinsippene som skal ligge til grunn for en bærekraftig utvikling av området.

Hensikten med kvalitetsprogrammet er todelt:

Programmering
Arbeidet med kvalitetsprogrammet har startet tidlig i planprosessen. Det har bidratt til en systema-
tisk gjennomgang av sentrale temaer for bærekraftig områdeutvikling, som har ledet til en enig-
het om grunnleggende verdier og mål. Kvalitetsprogrammet er resultatet av denne prosessen og 
beskriver hva som skal gjøres og hvordan. Dokumentet angir miljømål og ambisjonsnivå, vesentlige 
utformingsprinsipper, samt konkrete løsninger og fysiske kvaliteter som området skal utstyres med.

Oversikt over kvaliteter
Kvalitetsprogrammet gir en lett og samlet oversikt over de mest vesentlige kvalitetene som skal 
bevares og skapes i planområdet. Dokumentet viser hvordan disse henger sammen med og bidrar til 
å følge opp visjonen for Myrvoll | Ekornrud.

Kvalitetsprogrammet er ikke et juridisk bindende verktøy etter plan- og bygningsloven. Ved å signere 
dette dokumentet, forplikter samarbeidspartene seg på frivillig basis til å arbeide for å nå måle-
ne i kvalitetsprogrammet. Kvalitetene som er nedskrevet i kvalitetsprogrammet, sikres i hovedsak 
gjennom juridisk bindende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser og utbyggingsavtaler. 
I bygge- og anleggsfasen følges intensjonene i kvalitetsprogrammet og reguleringsplanene opp i 
byggesaksbehandlingen og med miljøoppfølgingsplaner og samarbeidsavtaler mellom tiltakshavere. 
I drifts- og bruksfasen vil kvalitetsprogrammet legges til grunn for forvaltningsplaner og driftsavtaler 
med aktuelle parter.

 
KVALITETS-
PROGRAM 

Områderegulering 

Detaljregulering 

Utbyggingsavtale 

Grunneieravtale 

Byggetillatelse 

Samarbeidsavtale 

Driftsavtale 

Miljøoppfølgingsplan 

Forvaltningsplan 

Figur A.1: Oppfølging av kvalitetsprogrammet
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Visjon for Myrvoll | Ekornrud

Myrvoll | Ekornrud skal være et sted der det er enkelt å leve sunt og miljøvennlig, møte andre men-
nesker, la bilen stå, handle lokalt og oppleve natur.

For å konkretisere denne visjonen, er det valgt ut 14 fokusområder. Målsetninger, prinsipper og tiltak 
innenfor disse er nærmere beskrevet i del B i kvalitetsprogrammet.

Leve sunt og miljøvennlig
På Myrvoll | Ekornrud bor man tett og urbant. Det tilrettelegges for å leve miljøvennlig, med god 
tilgang til kollektivtransport og grøntområder. Mennesket står i fokus. Det er trygt og lett å gå og 
sykle for både barn og voksne. 

Boligene på Myrvoll | Ekornrud bruker lite energi. Avfall sorteres og gjenvinnes. Inneklimaet i bo-
ligene er sunt med lavemitterende materialer. I uteområdene er det nyttevekster. Beboerne kan leie 
parsellhager og dyrke sin egen mat. 

Møte andre mennesker
På Myrvoll | Ekornrud finnes det boliger av ulik type, størrelse og pris. Det legges opp til funksjons-
blanding og blanding av boligtyper i de ulike delområdene. Det oppføres et grendehus med mulig-
het for privat og offentlig tjenesteyting, samt utleie, sentralt i området. 

La bilen stå
På Myrvoll | Ekornrud er det lett å reise med kollektivtransport, på sykkel og til fots, både til og 
internt i planområdet. Bilen prioriteres ikke. Togstasjonen er lett tilgjengelig fra boligene, med gode 
oppholdarealer. Det er lett å parkere sykkelen nært sin egen bolig på et trygt sted. Det legges til 
rette for tilstrekkelige ladestasjoner for el-bil.

VISJON FOR MYRVOLL |  EKORNRUD
Enkelt å...

FOKUSOMRÅDER

LEVE SUNT OG MILJØVENNLIG arealbruk | bebyggelse
arkitektur | estetikk
energi
vann | avløp
materialbruk
avfall
støy

MØTE ANDRE MENNESKER byliv | møteplasser
universell utforming

LA BILEN STÅ mobilitet | transport

HANDLE LOKALT lokal økonomi | næring

OPPLEVE NATUR biologisk mangfold
landskap | grønnstruktur
utearealer | friluftsliv

Figur A.2: Oversikt over visjonen og fokusområdene
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Handle lokalt
På Myrvoll | Ekornrud får man det man trenger i hverdagen. Det er post og bank i butikk i tillegg til 
dagligvarehandel. Det legges til rette for en frivillighetssentral med bruktbutikk og verksted.

Oppleve natur
På Myrvoll | Ekornrud er det lett å oppleve naturen. Store deler av den eksisterende vegetasjonen 
beholdes for å sikre et rikt biologisk mangfold i planområdet. Salamanderdammen utbedres og løf-
tes som et viktig element i den blågrønne strukturen. Det er kort vei og gode forbindelser til andre 
skogsområder og Østmarka.

Uterommene er varierte og byr på ulike opplevelser i løpet av året. De har gode solforhold og er 
skjermet mot vind. Det er mulig å leie parsellhager for å dyrke sin egen mat. 
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Dimensjoner av bærekraft

En bærekraftig utvikling kan defineres som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov, uten å 
ødelegge mulighetene for kommende generasjoner til å tilfredsstille sine (Brundtlandkommisjonen 
1987). Man snakker ofte om at bærekraftig utvikling har tre ulike dimensjoner: den økologiske di-
mensjonen, den sosiale dimensjonen og den økonomiske dimensjonen (miljøet).

Kvalitetsprogrammet tilrettelegger for en bærekraftig utvikling av planområdet og lokalsamfunnet 
på Myrvoll. I del B angis for hvert fokusområde hvilke konsekvenser for bærekraft en forventer ved 
å anvende de valgte prinsippene og løsningene for organisering og utforming av området. Konse-
kvensene er fordelt i forhold til de tre ovennenvte dimensjonene miljø, samfunn og økonomi.

Økologisk bærekraft
Økologisk bærekraft er å ta vare på jorden og de ressursene som er tilgjengelige gjennom å mini-
mere CO2-fotavtrykket. Dette handler blant annet om bevaring av naturmangfold, ansvarlig forvalt-
ning av miljøressurser, energieffektive løsninger og å bevare økosystemenes kapasitet. 

Sosial bærekraft
Sosial bærekraft er å skape et rettferdig samfunn der alle har samme muligheter til å leve frie, me-
ningsfylle og trygge liv, uavhengig av kjønn, legning, etnisk bakgrunn, økonomi, utdannelse osv. Det 
er preget av samhold, åpenhet, toleranse og tillit. Det oppfordres til lokalt engasjement og deltakel-
se i lokale prosesser. 

Økonomisk bærekraft
Økonomisk bærekraft er å arbeide mot langsiktige mål og vekst i tråd med hva mennesker og miljø 
kan håndtere over lengre tid istedenfor kortvarig gevinst som følge av rovdrift på ressurser. Dette 
inkluderer også evnen til innovasjon og bruk av ny teknologi, samt omstillinger som kan føre til min-
dre ressursbruk, miljøbelastning og forbruk. 

 

Figur A.3: Bærekraftig by (Malmö stad 2011)
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Tre planleggingsskalaer

Myrvoll | Ekornrud skal være et trivelig sted som gjør hverdagen enklere og som er godt integrert i 
omgivelsene. Attraktive og godt fungerende steder utvikles best ved en helhetlig tilnærming.

Et steds karakter og identitet er sammensatt av ulike kvaliteter: fysiske, sosiokulturelle, økonomiske, 
estetiske, opplevelsesmessige m.m. Videre er et sted en del av en større sammenheng. Et sted inngår 
i et landskap og har et nærområde, som igjen er del av en bydel, en kommune, en region, et land, et 
kontinent, jorden og universet. Helhetlig by- og stedsutvikling betyr å se stedets mange dimensjoner 
i sammenheng med stedets forskjellige roller i ulike kontekster.

Figur A.4: Oversikt over de tre planleggingsskalaene

Ved programmering og utforming av Myrvoll | Ekornrud er det rettet fokus på de tre mest relevante 
skalaene: kommune, nabolag og bolig. I del B i kvalitetsprogrammet er utformingsprinsippene og 
aktuelle løsninger og tiltak innen hvert fokusområde gruppert etter disse tre skalaene.

Kommune 
Tar for seg overordnede strukturer og funksjoner som er sentrale for hele Myrvoll | Ekornrud. Videre 
avklares her Myrvoll | Ekornruds rolle og betydning for omverden – for Myrvoll for øvrig, i kommu-
nen og i regionen.

Nabolag
Tar for seg nærområdene og forholdet mellom naboer. Planlegging på dette nivået handler om å 
utforme de enkelte delområdene på Myrvoll | Ekornrud slik at det skapes gode naboskap og gode 
fellesløsninger innad i delområdene.

Bolig
Tar for seg hvordan boligen og det umiddelbare bomiljøet skal være. Det fokuseres på detaljering og 
konkret utforming av bærekraftige løsninger. 

K O M M U N E

N A B O L A G

B O L I G
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Innovativ tettstedsutvikling

Byer, tettsteder og landskap utvikles, tilpasses, omorganiseres og transformeres kontinuerlig med 
bakgrunn i forandringer i naturforhold, nye behov og krav, endrete preferanser og maktforhold i 
samfunnet, og ikke minst nye muligheter som ny kunnskap og ny teknologi gir.

I dagens kunnskapssamfunn står kunnskap og kreativitet frem som de viktigste drivkreftene for 
verdiskaping i samfunnet, og er stadig mer avgjørende for enkeltmenneskers mulighet til å realisere 
seg selv ( jf. St.meld. nr. 30 (2003-2004)). I denne sammenheng er det viktig at Myrvoll | Ekornrud ut-
formes som et spennende miljø som stimulerer til individuell og felles læring. Samtidig bør Myrvoll 
| Ekornrud være en arena der det gis rom for å utvikle og prøve ut nye livstiler som baserer seg på 
mer miljøvennlige organisatoriske og tekniske løsninger.

Slike løsninger kan fordeles på tre grupper etter deres innovasjonsgrad: eksperimentelle tiltak, inn-
ovative tiltak og standardtiltak. I del C i kvalitetsprogrammet finnes en oversikt som viser hvilken av 
disse tre kategoriene de ulike kvalitetsmål, løsninger og tiltak for Myrvoll | Ekornrud tilhører.

Eksperimenter
Dette er idéer og tiltak som finnes så langt kun som modell eller prototype og som ikke har blitt 
prøvd ut i praksis. Her inngår også idéer og tiltak som allerede har blitt testet i realiteten, men som 
er så nye at det foreligger lite internasjonal og nasjonal erfaring med disse.

Innovasjoner
Dette er løsninger som det allerede finnes en god del internasjonal eller nasjonal erfaring med, men 
som ikke er prøvd ut i regionen eller kommunen ennå. Dette innbefatter også idéer og tiltak som så 
langt kun har blitt prøvd ut i lite målestokk eller som spesialløsning, men som nå skal anvendes for 
et større område eller som generell løsning.

Standard
Standardløsninger er tiltak som har blitt anvendt lenge og som har stått sin prøve. De regnes som 
vanlig skikk og bruk og/eller oppfyller minstekravene i lover, forskrifter, tekniske anvisninger og 
annet regelverk.

DEL A - HENSIKT OG VISJON



13DEL B -  GENERELLE PRINSIPPER OG AKTUELLE LØSNINGER

d e l  b
G E N E R E L L E  P R I N S I P P E R 

O G  A K T U E L L E  L Ø S N I N G E R

LEVE SUNT 
OG MILJØ-
VENNLIG

MØTE 
ANDRE 

MENNESKER

OPPLEVE 
NATUR

HANDLE 
LOKALT

LA BILEN STÅ
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VISJON OG KVALITETSMÅL FOR MYRVOLL |  EKORNRUD
Enkelt å...

OPPLEVE NATUR

Utbygging som ikke forringer områdets biologiske mangfold
Et funksjonsdyktig leveområde for planter og dyr
Et karakteristisk og lesbart landskap
En sammenhengende grønnstruktur
Uteoppholdsarealer og lekearealer skal ha gunstig beliggenhet. Minst 80% skal 
være solbelyst i minst 5 timer ved soljevndøgn.
Andel lekearealer som er solbelyst på 1. april / 1. oktober kl. 10 og kl. 16 = 80 %
Et variert tilbud av fritidsaktiviteter i nærområdet

LA BILEN STÅ

Andel reiser som foregår til fots, sykkel og/eller kollektivtransport = min 50 %
Gjennomsnittlig privatbilhold = maks. 1,2  pr. husstand

LEVE SUNT OG MILJØVENNLIG

Et levende sted med sterk stedsidentitet
Spennende arkitektur av høy kvalitet
Et nytt sted som er harmonisk innpasset i omgivelsene
Energiklasse for bygninger = Lavenergihus kl. 1 eller tilsvarende
Andel fornybar energi til drift av bygninger = 70 %
God økologisk og god kjemisk tilstand i vassdragene
Grønn ytefaktor på bebygde tomter = minst 0,5
Bruk av sunne, holdbare, resirkulerbare og miljøvennlige materialer
Sunt inneklima som oppfyller Norsk folkehelseinstitutts anbefalte faglige normer
Støynivå som minst tilfredsstiller grenseverdiene i kommuneplan
Muligheter til å dyrke egen mat i parsellhager

MØTE ANDRE MENNESKER

Et trygt og komfortabelt fotgjengerlandskap
Variasjon i boligtyper
Et variert tilbud av offentlige og private møteplasser
Bygninger og utearealer som kan brukes av alle
Utearealer for lek og rekreasjon, og skal stimulere til sosialt liv for alle aldre

HANDLE LOKALT

Fullstendig og levedyktig tilbud med  grunnleggende lokalsenterfunksjoner
Muligheter for nye arbeidsplasser

O

D

B

U

Dette kapittelet tar for seg aktuelle tiltak og løsninger innen de ulike fokusområdene. Tiltakene er 
sortert etter hvilke punkter i visjonen de tar for seg, og er knyttet til ulike kvalitetsmål. Det henvises 
til hvor i plandokumentene målene sikres i henhold til følgende tabell:

Områderegulering 

Detaljregulering 

Utbyggers ansvar

Byggesak: enten rammetillatelse eller igangsettingstillatelse
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arealbruk | bebyggelseLEVE SUNT OG MILJØVENNLIG

N A B O

K O M M U N E

B O L I G

Prinsipper

økologisk

sosial

økonomisk

Aktuelle løsninger og tiltak

Lesbare og fleksible strukturer

Variasjon

Fleksible konstruksjoner

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Byggeområdene deles i oversiktlige byggefelt og nabolag.

Variasjon Funksjonsblanding: Det legges til rette for boliger, handel, næring, rekreasjon 
og et grunntilbud av lokalsenterfunksjoner.

For å oppnå gode uteoppholdsarealer skal bebyggelsen utformes med tanke 
på variasjon i bygningsformer og -typer.

Funksjonsblanding: Funksjonene detaljhandel, offentlige og private tjenester, 
samt næring integreres i størst mulig grad i boligbygg.

jordvern, mindre energibehov for transport og i bygg

bedre stedstilhørighet, nærhet, økte kontaktmuligheter

mer effektiv infrastruktur, mindre materialbruk, mindre tomtekostnader pr. enhet

Bygninger prosjektereres slik at planløsningen lett kan tilpasses endrete behov 
og bruksformål.

Oppegård kommune (2011): Kommuneplan for Oppegård kommune 2011-2022. Vedtatt 25.05. 2011.

Fokus på kollektivtransport Høyere utbyggingsvolum konsentreres nær stoppesteder for kollektivtransport.

Sentrumsområdet plasseres i nær tilknytning til kollektivknutepunktet.

Lesbare og fleksible strukturer Det utformes klare grenser mellom byggeområder og landskap.

Det etableres et finmasket og hierarkisk utformet vei- og stinett som gir best 
fremkommelighet og sikkerhet for gående, syklister og kollektiv transport, 
tillater flere rutemuligheter og kobler seg på eksisterende veier og stier utenfor 
planområdet.

Grøntstrukturen utvikles som et åpent nett som ordner og rammer inn         
bebyggelsen.

Landemerker og orienteringspunkter fremheves og knyttes sammen med     
siktlinjer og gangforbindelser.

Arealeffektivitet Byggeområdene utvikles med høy utnyttelsesgrad.

Det legges opp til flerbruk av arealer.

Trelastarealet gjenbrukes som byggeområde.

Et levende sted med sterk identitet

O

O

O

O

O

O

D

D
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D
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arkitektur | estetikkLEVE SUNT OG MILJØVENNLIG

N A B O

K O M M U N E
Prinsipper

økologisk

sosial

økonomisk

Aktuelle løsninger og tiltak

Lesbare og fleksible strukturer

Konsekvenser for bærekraft

I området BST6 benyttes karakteristiske treelementer i bygnings-fasader som 
påminnelse på områdets funksjon som trelasttomt.

mindre terrenginngrep

økt stedsidentitet, økt trivsel

merverdi gjennom attraktivitet

Skånsom terrengbehandling Bebyggelse, trafikkarealer og utearealer utformes etter forutsetningene i       
eksisterende terreng.

Menneskelig målestokk Bygningene skal i gjennomsnitt ikke være høyere enn 4 etasjer og 1 taketasje 
sett fra gateplan

Variasjon Bebyggelsen utformes med variasjon i volum, form, høyder, farger og          
materialer.

Spennende arkitektur av høy kvalitet
Et nytt sted som er harmonisk innpasset i omgivelsene
Energiklasse for bygninger: Lavenergihus kl. 1 eller tilsvarende 

D

D

D

B

B

B
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N A B O

K O M M U N E

B O L I G

Prinsipper Aktuelle løsninger og tiltak

Passiv energidesign

økologisk

sosial

økonomisk

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Energisparing I offentlige og felles utearealer brukes lysarmaturer med lavt energibehov.

Energisparing Hvitevarer som leveres sammen med bruksenheter skal oppfylle minst        
energieffektivitetsklasse A++ eller A-20% eller tilsvarende/bedre

I fellesrom der elektrisk belysning er nødvendig, installeres systemer for        
automatisk tenning og slukking av lys.

Betaling for individuelt forbruk Det installeres energimålere for elektrisitet og vannbåren varme for hvert bygg.

Miljøopplæring Det legges inn tips til energisparing i huseierboken.

Kompakte bygg: Bygningsoverflatene optimaliseres for å oppnå et lavt 
A/V-forhold.

Solar sonering: Kalde rom legges fortrinnsvis mot nord, varme rom mot solrik 
side.

Bygningene isoleres godt.

Termisk masse brukes tilvarmelagring.

Det legges opp til varmegjenvinning, f.eks. fra ventilasjon og dusj.

Det benyttes løsninger for selektiv solskjerming.

mindre forbruk av ikke-fornybare energiressurser, redusert klimagassutslipp

større uavhengighet fra ekstern energiproduksjon

mindre driftsutgifter gjennom redusert forbruk

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. FOR 2009-12-18-1665
Norsk Standard (2010): Beregning av bygningers energiytelse - Metode og data. NS 3031:2010
Norsk Standard (2010): Kriterier for passivhus og lavenergihus – Boligbygninger. NS 3700:2010

Aktiv energidesign Det installeres et nærvarmesystem med energisentral basert på bergvarme.

Aktiv energidesign Det brukes varmepumper, solfangere og/eller solceller.

Passiv energidesign Bebyggelsesstrukturen optimaliseres slik at påvirkning av skygge, vind, kald 
luft og tåke minimaliseres.

Ledningslengdene optimaliseres for å redusere tap i nettet. Det legges opp til 
bruk av nedgravde løsninger der det er mulig.

Passiv energidesign Byggefeltene utvikles med en kompakt bebyggelsesstruktur.

Det sikres en høy andel solbelyste boligfasader

Det sikres en høy dagslysfaktor inne i bygningene.

energiLEVE SUNT OG MILJØVENNLIG

Energiklasse for bygninger = min karakter B i energimerkeordningen
Andel fornybar energi til drift av bygninger = 70 %
Lavenergi kl. 1 ihht. NS 3700 for bolig og NS 3701 for næring

B

B

B

B

B

B

B

B
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U
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U
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N A B O

K O M M U N E
Prinsipper

økologisk

sosial

økonomisk

Aktuelle løsninger og tiltak

Lokal overvannshåndtering

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Det anlegges fellesmagasiner for lagring av overvann til bruksformål, f.eks. for 
takvann til vanning av hager.

mindre ressursforbruk ved produksjon av drikkevann, bedre mikroklima, større flomsikkerhet

større opplevelsesverdi av utearealer og taklandskap, økt trivsel

mindre driftsutgifter gjennom redusert forbruk, mindre anleggs- og driftskostnader for spillvanns- og overvann-
snettet

Forskrift om rammer for vannforvaltningen. FOR-2006-12-15-1446
Malmö stad (2002): Kvalitetsprogram dp 4537 – 2002-03-15. Vedlegg om Grönytefaktor

Lokal overvannshåndtering Overvann ledes i størst mulig grad åpent til fordrøyning og vassdrag.        
Overvannssystemet utføres i størst mulig grad som et opplevelseselement i 
grønnstrukturen.

Det anlegges grønne overvanns- og flomvannsbassenger for rensing,            
erosjonssikring og flomkontroll som integreres i utearealene.

Utearealer utformes i hovedsak med permeable dekker.

Bevaring av vassdrag Det bevares en kantvegetasjonssone på generelt minst 2 m bredde langs   
dammen og Greverudbekken.

Separering av avløp og overvann Spillvann og overvann føres i separate systemer.

B O L I G
Vannsparing

Lokal overvannshåndtering

Betaling for individuelt forbruk

Lokal overvannshåndtering

Hvitevarer som leveres sammen med bruksenheter skal ha lavt vannforbruk.

Alle toaletter installeres med todelt spylekontroll.

Minst 50 % av takarealene med helning på inntil 15° utformes med grønt tak.

Det installeres vannmålere for hver bruksenhet

Det legges inn tips til vannsparing i huseierboken.

vann | avløpLEVE SUNT OG MILJØVENNLIG

God økologisk og god kjemisk tilstand i vassdragene
Grønn ytefaktor på bebygde tomter = minst 0,5.
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K O M M U N E

B O L I G

Prinsipper Aktuelle løsninger og tiltak

Miljø- og helsevern

økologisk

sosial

økonomisk

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Reduksjon av materialer Bæresystemer og konstruksjoner optimaliseres med tanke på materialbehov, 
vedlikehold og demontering / ombruk.

Sunt inneklima Det benyttes kun lavemitterende materialer, malinger og utstyr.

På innvendige overflater benyttes ikke plater som emitterer formaldehyd.

Det benyttes miljøsertifiserte og etisk forsvarlige produserte materialer med 
lavt transportbehov.

Det innhentes EPD (environmental product declaration) for de viktigste       
byggematerialene. EPD legges til grunn for produktvalg og dokumentasjon.

Det benyttes ikke plast med uherdet fenol, bly, kadmium eller kvikksølv.

Som indre fuktighetssperre i bygg skal det ikke benyttes plastfolie med PVC.

Det benyttes ikke tropisk treverk.

Det benyttes i hovedsak vannbasert maling, alternativt ubehandlede materialer.

redusert materialforbruk, mindre massetransport, redusert klimagassutslipp

mindre helsebelastning

lengre levetid

Byggemiljø (2011): Generell vurdering av materialer. Materialvurderingsliste. www.byggemiljo.no
Folkehelsa (1998): Anbefalte faglige normer for inneklima
Klima- og forurensningsdirektoratet (2011): Kjemikalielister. stofflisten og prioritetslisten. www.miljostatus.no

Flerfunksjonalitet Byggematerialenes termiske masse, hygroskopiske egenskaper (fuktregulering) 
og karbonbinding utnyttes.

Reduksjon av materialer Sprengstein pukkes opp og lagres i eller i nærheten av plan-området og   
gjenbrukes til fundamentering og i utformingen av utearealene.

Uttatt vekstjord lagres i eller i nærheten av planområdet og gjenbrukes i       
utformingen av utearealene.

DEL B -  GENERELLE PRINSIPPER OG AKTUELLE LØSNINGER

materialbrukLEVE SUNT OG MILJØVENNLIG

Bruk av sunne, holdbare, resirkulerbare og miljøvennlige materialer
Sunt inneklima som oppfyller Norsk Folkehelseinstitutts anbefalte faglige 
normer
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Prinsipper

økologisk

sosial

økonomisk

Aktuelle løsninger og tiltak

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

mindre forbruk, redusert avfallstransport

deling

mer effektiv ressursutnyttelse

FolloRen (2011): Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering - Veileder for arealplanleggere, byggesaksbehandlere, 
utbyggere, borettslag, velforeninger og enkeltabonnenter. Datert 01.12.11.

DEL B -  GENERELLE PRINSIPPER OG AKTUELLE LØSNINGER

N A B O
Sambruk

Effektiv innsamling

Det etableres felles redskapsboder.

Oppsamlingsbeholdere for husholdsavfall, papir/papp og returpunkter          
utformes som nedgravde konteinere i enhetlig design. Oppsamlingsbeholder-
ne plasseres maks. 100 meter gangavstand fra boliger.

B O L I G

Kildesortering

Kildesortering

Kompostering

Miljøopplæring

Det settes opp returpunkt med oppsamlingsbeholdere for glass, metall og 
brukte klær / sko sentralt i området.

Det etableres en miniavfallsstasjon for levering av farlig avfall og elektrisk og 
elektronisk avfall (EE-avfall)

Kjøkkeninnredning som leveres sammen med bruksenheter, skal ha plass til 
systemer for kildesortering og lagring av avfall. 

Husholdningene tilknyttes renovasjonsordningen Kretsløp Follo.

Det settes av tilstrekkelig plass for felles komposteringsløsninger innenfor 
planområdet.

Det legges inn tips til renovasjon i huseierboken.

avfallLEVE SUNT OG MILJØVENNLIG

U

D
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U
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N A B O

K O M M U N E

B O L I G

Prinsipper Aktuelle løsninger og tiltak

Sonedeling

økologisk

sosial

økonomisk

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Mindre støyfølsomme funksjoner (bad, toalett, kjøkken) legges mot den mest 
støyutsatte fasaden. 

mindre helsebelastning, økt trivsel

merverdi gjennom attraktivitet

Miljøverndepartementet (2005): Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442
Oppegård kommune (2011): Kommuneplan for Oppegård kommune 2011-2022. Vedtatt 25.05. 2011

Sonedeling Mindre støyfølsom bebyggelse (f.eks. detaljhandel, næring) legges mot      
støykilder som buffer for mer støyfølsom bebyggelse.

Støydemping Fartsgrensen på bilveinettet settes til maks. 30 km/t.

Støydemping Støydemping skal skje gjennom bevisst utforming av bebyggelse og terreng 
fremfor å sette opp støyskjermer.

Byggefeltene utformes slik at de danner rolige gårdsrom.

DEL B -  GENERELLE PRINSIPPER OG AKTUELLE LØSNINGER

støyLEVE SUNT OG MILJØVENNLIG

Støynivå som minst tilfredsstiller grenseverdiene i kommuneplanen
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N A B O

byliv | møteplasserMØTE ANDRE MENNESKER

K O M M U N E
Prinsipper Aktuelle løsninger og tiltak

økologisk

sosial

økonomisk

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

økt kontaktmulighet, større trygghet

merverdi gjennom attraktivitet

Gehl, Jan (2010): Byer for mennesker. 1. utg. Bogværket
Oslo kommune (2009): Kommunedelplan for torg og møteplasser – Verktøykasse

Inviterende møteplasser De viktigste møteplassene legges inntil hovedtraseer for gang- og sykkel.

Det anlegges en grønn torgallmenning i sentrumsområdet med god              
tilknytning til kollektivknutepunktet.

Samlokalisering Det bygges et grendehus med forsamlingslokaler og offentlig og privat        
tjenesteyting.

Detaljhandel, grendehuset og barnehage plasseres ved torget.

Offentlige eller private institusjoner (f.eks. sykehjem, skole, barnehage m.m.) 
utformes så langt det er mulig som flerbruksanlegg og åpne møteplasser for 
lokalsamfunnet.

DEL B -  GENERELLE PRINSIPPER OG AKTUELLE LØSNINGER

Variasjon Sosial blanding: Det tilbys boliger tilpasset ulike inntektsgrupper,                 
husstandstyper og beboere med særskilte behov.

Det etableres parsellhager hvor folk med ulik sosial, etnisk og kulturell        
bakgrunn kan møtes for å dyrke mat.

Liv mellom husene

Samlokalisering

Bebyggelsen utformes slik at den åpner seg mot parkdrag.

Bebyggelsen og utearealene på gateplan utformes med stor opplevelsesverdi. 
Det legges særlig vekt på å skape aktive og inviterende fasader i byggene med 
myke overganger.

Hovedinnganger vendes mot gater, torg eller tun.

Det legges opp til felles løsninger som øker kontaktmulighetene i et             
nabolag (f.eks. postkassestativer, avfallscontainere, felles grill, felles kjøkken, 
felles gjestebolig,  m.m.).

Et trygt, komfortabelt og godt fotgjengerlandskap
Et variert tilbud av offentlige og private møteplasser

D

D
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universell utformingMØTE ANDRE MENNESKER

N A B O

K O M M U N E

B O L I G

Prinsipper Aktuelle løsninger og tiltak

Universell utforming

økologisk

sosial

økonomisk

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Tilgjengelighet Kravene til tilgjengelig boenhet og uteareal i gjeldende TEK følges.

Alle boliger i bygninger der det ikke er krav om heis, bygges med Husbankens 
besøksstandard ( jf. SINTEF Byggforsk blad 330.211).

Minst 50 % av boliger i bygninger der det ikke er krav om heis, bygges iht. 
kravene om tilgjengelig boenhet i gjeldende TEK.

Ved publikumsbygg tilrettelegges minst 5 % av biloppstillings-plassene for 
personer med nedsatt funksjonsevne, minst 2 biloppstillingsplasser pr anlegg. 

Kravene til universell utforming av byggverk og uteareal i gjeldende TEK følges.

inkludering, brukbarhet i alle livsfaser

større brukergruppe

Byggteknisk forskrift. FOR-2010-03-26-489
Fylkesmannen i Oppland og Hedmark et al. (2012): Universell utforming i kommunal planlegging
Norsk Standard (2009): Universell utforming av byggverk, NS 11001-1 og NS 11001-2
Oppegård kommune (2009): Universell utforming – Veileder for publikumsbygg. Vedtatt 09.12.09
SINTEF Byggforsk (2005): Bolig med livsløpsstandard. Blad 330.211
Statens bygningstekniske etat / Husbanken (2004): Bygg for alle – Temaveiledning om universell utforming av byggverk og ute-
områder. HO-3/2004

Passiv energidesign Bygg og utearealer plasseres og utformes slik at behovet for avbøtende tiltak 
og spesialløsninger for å ivareta universell utforming blir minst mulig.

Tilgjengelighet Hovedgangveier og atkomster skal ikke ha større stigning enn 1:20. Der dette 
ikke er gjennomførbart, kan mindre partier ha brattere stigning, maks. 1:12.

Tilgjengelighet Der det etableres felles parkeringsanlegg, tilrettelegges minst 5 % av             
biloppstillingsplassene for personer med nedsatt funksjons-evne, minst 1 
biloppstillingsplass pr parkeringsanlegg. 

Bygninger og utearealer som kan brukes av alle
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mobilitet | transportLA BILEN STÅ

N A B O

K O M M U N E

B O L I G

Prinsipper Aktuelle løsninger og tiltak

Reduksjon av transportbehov

økologisk

sosial

økonomisk

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Miljøvennlig transport Sykkelparkering anlegges i nærheten av hovedinngangen til destinasjonen 
lassene utstyres med sykkelstativ, fortrinnsvis under tak.

I noen boliger legges det til rette for en stille, skjermet arbeidsplass / hjemme-
kontor.

mindre klimagassutslipp, mindre arealbehov

økt folkehelse, større trafikksikkerhet, økt trivsel, økt mobilitet, mindre bilavhengighet

mindre driftsutgifter gjennom redusert bilhold, mer driftsøkonomisk kollektivtrafikk

Oppegård kommune (2010): Sykkelstrategi for Oppegård 2010-2019. Vedtatt 15.09.10
Statens vegvesen (2011): Nasjonal gåstrategi – Utkast. VD rapport

Reduksjon av transportbehov Boliger plasseres med maks. 600 m gang- og sykkelavstand til viktige         
målpunkter som jernbane- og busstopp, butikker, torg, grendehus, barnehage, 
returpunkt m.m.

Målpunkter samlokaliseres langs viktige gang- og sykkelruter.

Miljøvennlig transport Det dannes store bilfrie og parkeringsfrie områder

Overflateparkering reduseres til et absolutt minimum.

God kollektivdekning Det legges til rette for et kollektivknutepunkt rundt Myrvoll stasjon med 
togstasjon, bussforbindelser til tilliggende lokalsentre, taxiplasser, bike+ride, 
kiss+ride og innfartsparkering.

Shared space Interne kjøreveier utformes som fellesgater.

Arealeffektivitet Hovedparten av bilparkeringen plasseres i parkeringshus nært innkjørslene til 
byggeområdene.

Miljøvennlig transport Det anlegges lett tilgjengelige ladestasjoner for elektriske kjøretøy i             
parkeringsanleggene.

Andel reiser til fots, med sykkel og/eller kollektivtransport = minst 50 %
Gjennomsnittlig privatbilhold = maks. 1,2 pr. husstand
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lokaløkonomi | næringHANDLE LOKALT

K O M M U N E
Prinsipper Aktuelle løsninger og tiltak

økologisk

sosial

økonomisk

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

mindre transportbehov

enklere hverdag, økt kontaktmulighet

økt sysselsetting

Follorådet (2007): Strategisk næringsplan Follo 2008-2011. Vedtatt høst 2007.
Oppegård kommune (2011): Kommuneplan for Oppegård kommune 2011-2022. Vedtatt 25.05. 2011

Sentrumsutvikling Det legges til rette for grunnfunksjonene i et lokalsenter.

Variasjon I tillegg til detaljhandel og offentlige og private tjenester kan det legges det til 
rette for småkontorer, kontorhotell og mindre håndverksbedrifter.

Samlokalisering Publikumsrettede virksomheter lokaliseres ved torget

Tjenesteyting og næring lokaliseres nært kollektivknutepunktet og                
hovedtraseer for gang- og sykkel.

Fullstendig og levedyktig tilbud på grunnleggende lokalsenterfunksjoner
Muligheter for nye arbeidsplasser

D

D

D

D
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biologisk mangfoldOPPLEVE NATUR

N A B O

K O M M U N E
Prinsipper

økologisk

sosial

økonomisk

Aktuelle løsninger og tiltak

Biotopisk mangfold

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Utearealene utformes og beplantes slik at det skapes stor variasjon av biotoper 
og frodighet. Det benyttes flersjiktsvegetasjon.

sikring av livsgrunnlag, større artsrikdom

kontakt med natur

Artsdatabanken (2007): Norsk svarteliste

Bevaring Biotopmangfoldet kartlegges, verdifulle biotoper sikres og viktige større       
naturområder beholdes uberørt.

Sammenhenger Viktige spredningskorridorer ivaretas.

B O L I G
Utvikling av natur Vanntilførsel og vannstanden i dammen økes for å forbedre levekårene for 

amfibiene ved hjelp av lokal overvannshåndtering.

Ved ny beplantning skal det fortrinnsvis benyttes stedegne plantearter.

Vanntilførsel og vannstanden i dammen økes for å forbedre levekårene for 
amfibiene ved hjelp av lokal overvannshåndtering.

Det settes ikke ut planter som er vurdert som fremmede skadelige arter.

Utbygging som ikke forringer områdets biologiske mangfold
Et funksjonsdyktig leveområde for planter og dyr
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N A B O

K O M M U N E

B O L I G

Prinsipper Aktuelle løsninger og tiltak

Bevaring

økologisk

sosial

økonomisk

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Fjellskrenten mot vest beholdes som et sentralt landemerke for området.    
Løvskogen tynnes ut slik at furuskog og synlig fjell blir dominerende for      
fjellskrenten. 

mindre naturinngrep, bedre lokalklima

økt stedsidentitet, økt folkehelse

Direktoratet for naturforvaltning (1994): Grønnstrukturplanlegging. Håndbok 6-1994

Bevaring Eksisterende landskapstrekk og grøntområder (f.eks. koller, skråninger,       
vassdrag, utsiktspunkter) som er viktige for stedsidentitet og trivsel bevares og 
fremheves

Sammenhenger Grønnstrukturen utvikles som et finmasket nettverk bestående av ulike typer 
grøntområder (f.eks. naturområder, parker, gårdsrom, lekeplasser) og korridorer 
(f.eks. vassdrag, alléer, turdrag, forhager).

Integrering Grøntstrukturen samordnes visuelt og funksjonelt med bebyggelsesstrukturen, 
den blå strukturen og gang- og turveinettet.

Åpenhet og tilgjengelighet Grøntstrukturen gjøres i størst mulig grad offentlig tilgjengelig.

Mangfold Grøntarealene utvikles med variert form, størrelse og funksjon

Bevaring Lommer av eksisterende trær og naturområder inne i byggeområdene bevares 
og integreres i utearealene.

landskap | grøntstrukturOPPLEVE NATUR

Et karakteristisk og lesbart landskap
En sammenhengende grønnstruktur

O
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B O L I G
Skjerming

Differensiering

Uteoppholdsarealene utformes med tanke på gode lokalklimatiske forhold. De 
skal være godt skjermet for støy, trafikk, forurensing og annen helsefare. 

Hver boenhet tilknyttes en privat møblerbar uteoppholdsplass / balkong,      
minimum 6 m2.

DEL B -  GENERELLE PRINSIPPER OG AKTUELLE LØSNINGER

utearealer | friluftslivOPPLEVE NATUR

N A B O

K O M M U N E
Prinsipper

økologisk

sosial

økonomisk

Aktuelle løsninger og tiltak

Differensiering

Kontakt med naturen 

Konsekvenser for bærekraft

Henvisninger

Utearealene differensieres i offentlige, halvoffentlige, halvprivate og private 
arealer med tydelig avgrensning og gode overganger mellom disse.

Nær- og strøkslekeplasser legges fortrinnvis mot større grøntområder.         
Naturlige arealer og verdifulle naturelementer integreres i lekearealene.

bedre mikroklima

økt kontaktmulighet, økt trivsel, økt folkehelse

merverdi gjennom attraktivitet

Guttu, Jon / Schmidt, Lene (NIBR) (2008): Fortett med vett – Eksempler fra fire norske byer
Oppegård kommune (2011): Kommuneplan for Oppegård kommune 2011-2022. Vedtatt 25.05. 2011
Oslo kommune (2009): Kommunedelplan for torg og møteplasser – Verktøykasse

Åpenhet og tilgjengelighet Felles uteoppholdsarealer på terreng skal være tilgjengelig for alle.

Det utvikles et sammenhengende snarvei-, turvei- og stinett som knytter     
byggeområdene og friluftsområdene sammen.

Boliger plasseres med maks. 400 m gang- og sykkelavstand til friluftsområder.

Variasjon Det tilrettelegges for følgende uteanlegg: park, lekeplasser, turveier,             
sykkelveier, skiløyper, akebakke, ridestier, parsellhager, frukthage, samt områder 
tilrettelagt for ballspill.

Utearealer og lekearealer som minst tilfredsstiller kravene i kommuneplan
Utearealer som er solbelyst på 1. april / 1. oktober ihht. Bestemmelser i Kommu-
neplanen 2011-22
Et variert tilbud av fritidsaktiviteter i nærområdet
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d e l  c
I N N O V A S J O N E R  O G

P I L O T O M R Å D E T
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Oversikt over innovative tiltak

Utvikling av Myrvoll | Ekornrud byr på en anledning til å prøve ut og innføre nye innovative løsninger 
i praksis. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke av de ulike målsetningene og løsningene i del 
B kan regnes som innovative eller eksperimentelle.

Det er en målsetting at deler av utbyggingsområdet utvikles med høyere miljøprofil enn på Myrvoll 
| Ekornrud for øvrig. Dette gjelder først og fremst innenfor fokusområdene arkitektur, vann og avløp, 
mobilitet og transport.

Myrvoll | Ekornrud Pilotområdet

Andel bygg i kvalitetsklassen Excellent (BRE-
EAM-NOR) = minst 50 %

Energiklasse for bygninger = minst. energikarakter 
B i energimerke-ordningen

Andel fornybar energi til drift av bygninger = 100 
%

Alle toaletter installeres som vannsparende toa-
letter 

Minst 50 % av takarealene med helning på inntil 
15° utformes med grønt tak.

Det bygges et grendehus som rommer forsam-
lingslokaler, offentlige og private tjenester

Det anlegges lett tilgjengelige lade-stasjoner av 
elektriske kjøretøy i parkeringsanleggene.

I kommunale veiarealer brukes systemer for aktivi-
tetsstyrt belysning.

Interne kjøreveier utformes som fellesgater (sha-
red space).

Eksperimenter

Innovasjoner

God standard

Andel bygg i kvalitetsklassen Outstanding 
(BREEAM-NOR) = 100 %

Lokal filtrering av gråvann fra dusj, bad og 
vaskemaskin

Gjennomsnittlig privatbilhold =  
maks. 1,0 pr. husstand

se øvrige kvalitetsmål, prinsipper og løsninger 
i del B

C.1: Oversikt over eksperimentelle og innovative kvalitetsmål og løsninger



31

Mer informasjon om Myrvoll | Ekornrud
Oppegård kommune
Kolbotnveien 30 | Postboks 510
1411 Kolbotn
tlf. 66 81 90 90
servicekontoret@oppegard.kommune.no

www.oppegard.kommune.no
   Aktuelt    Prosjekter    Myrvoll | Ekornrud

www.myrvollstasjon.no
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