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Sak 15/14    Protokoll fra mps møte 08.04.14  
 
Arkivsak: 201400010 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Aas Turid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 06.05.14 15/14  
 
PROTOKOLL FRA MPS MØTE 08.04.14  
 
Vedlagt oversendes protokollen fra MPS møte 08.04.14 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Protokoll fra møtet i MPS 08.04.14 godkjennes 
 
 
 
Turid Aas 
fagkonsulent 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 16/14    Varsel om gjenopptatt planarbeid for Ringnesveien 50 
(Romsås Gård)  

 
Arkivsak: 200400913 
Arkivkode: 531 
Saksbehandler: Beier Reidunn Myster 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 06.05.14 16/14  
Arbeidsutvalget 08.05.14  
 
VARSEL OM GJENOPPTATT PLANARBEID FOR RINGNESVEIEN 50 (ROMSÅS 
GÅRD)  
 
Saken gjelder 
Bydel Stovner har mottatt varsel om gjenopptakelse av planarbeid for Ringnesveien 50 
(Romsås Gård).  
 
Frist for innspill til planarbeidet er satt til 16.5.2014 
 
Saksopplysninger 
Saken kan i sin helhet hentes i saksinnsyn hos plan- og bygningsetaten, saksnr 200713039. 
Bydel Stovner uttalte seg til område og prosessavklaring (vår sak 200400913-9) i 2008. 
 
Til saken 
Rambøll varslet i 2009 oppstart av reguleringsplanarbeid. Romsås Gård var ett av åtte 
naturområder i Oslos byggesone som ble foreslått bevart gjennom regulering etter plan- og 
bygningsloven. Det oppsto i planprosessen uklarhet om planlagt bruk av dette lovverket, men 
etter avklaring med Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2012 ble det avklart at det er grunnlagt 
for videreføring av arbeidet. 
Det ble i 2013 foretatt befaringer og oppdatering av naturverdier i planområdet, samt vurdering 
av reguleringsgrenser og bruk av reguleringsformål. 
 
Vurdering 
Varslet planområdet ligger inne i Kommuneplan for Oslo 2030, jfr Temakart T 4, bestemmelse 
§ 7.6 Naturmiljø. Plankart 1 viser at området skal byutvikles, helt eller delvis, noe som kan 
innebære overlappende interesser for deler av arealet. Begge kart skal bli juridisk bindende 
(kartsnitt vedlegges). 
 
Bydel Stovner har gjennomgått begrunnelse for endring i avgrensing av planområdet, jfr 
Rambølls notat nr 4 (vedlagt). Området foreslås båndlagt for regulering etter plan- og 
bygningsloven, men utbredelse av arealet må avklares i forhold til kommuneplanen. 
 
 
 
Bydel Stovner viser til pågående arbeid «Planprogram for Nedre Rommen», som forventes lagt 
ut til offentlig ettersyn sommeren 2014 (pbe-sak 2010006924), og gjør oppmerksom på at de to 
planområdene er overlappende. Planområdet for Romsås Gård kan evt inngå som grøntareal i 
byutviklingsområdet. 



 

   3 

 
Bydelen har merket seg at notatet påpeker at området generelt preges av søppel og hageavfall, 
noe bydelen også bemerket i sin uttalelse av 26.7.2008. Båndlegging av arealet må ikke føre til 
ytterligere forsøpling gjennom mangel på tilsyn og forvaltning.  
 
Bydel Stovner gjør for ordens skyld oppmerksom på at Statens vegvesen fortsatt ikke har tatt 
endelig stilling til om Fossumdiagonalen skal etableres, samt at Yara har virksomhet som 
krever sikkerhetssone i området. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har følgende kommentarer til «Varsel om gjenopptatt 
planarbeid og justert planavgrensning for Ringnesveien 50 (Romsås Gård): 
 

1. Varslet planområdet ligger inne i Kommuneplan for Oslo 2030, jfr Temakart T 
4, bestemmelse § 7.6 Naturmiljø. Plankart 1 viser at området skal byutvikles, 
helt eller delvis, noe som kan innebære motstridende interesser for deler av 
arealet. Begge kart skal bli juridisk bindende (kartsnitt vedlegges). 

 
2. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har gjennomgått begrunnelse for endring 

i avgrensing av planområdet, jfr Rambølls notat nr 4 (vedlagt). Området 
foreslås båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven, men utbredelse 
av arealet må avklares i forhold kommuneplanen. 

 
3. Arbeidsutvalget viser til pågående arbeid «Planprogram for Nedre Rommen», 

som forventes lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2014 (pbe-sak 
2010006924), og gjør oppmerksom på at de to planområdene er 
overlappende. 

 
4. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har merket seg at notatet påpeker at 

området generelt preges av søppel og hageavfall, noe bydelen også bemerket 
i sin uttalelse av 26.7.2008. Båndlegging av arealet må ikke føre til ytterligere 
forsøpling gjennom mangel på tilsyn og forvaltning, men innebære plan for 
forvaltning og drift. 

 
5. Bydel Stovner gjør for ordens skyld oppmerksom på at Statens vegvesen 

fortsatt ikke har tatt endelig stilling til om Fossumdiagonalen skal etableres, 
samt at Yara har virksomhet som krever sikkerhetssone i området. 

 
 
 
Maria Brattebakke                                                     Reidunn Myster Beier 
bydelsdirektør                                                            spesialkonsulent 
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Vedlegg 
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Sak 17/14    Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 14.4 - 2.6.2014. 
Forslag til detaljregulering - Høybråtenveien 52  

 
Arkivsak: 201300412 
Arkivkode: 512.0 
Saksbehandler: Beier Reidunn Myster 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 06.05.14 17/14  
Arbeidsutvalget 08.05.14  
Råd for funksjonshemmede 15.05.14  
Bydelsutvalget 22.05.14  
 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA 14.4 - 2.6.2014. FORSLAG TIL 
DETALJREGULERING - HØYBRÅTENVEIEN 52  
 
 
Saken gjelder 
Bydel Stovner mottok 10.4.2014, fra Plan- og bygningsetaten (Pbe), «Kunngjøring om offentlig 
ettersyn, fra 14.4.2014 til 2.6.2014, forslag til detaljregulering – Høybråtenveien 52». 
 
Til saken. 
Dokumenter i saken er tilgjengelig i Pbe’s nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn 
Saksnr. 201311299. 
 
Planområdet ligger på Gnr/bnr 107/36 i Høybråtenveien 52 har arealstørrelse på 5061 m2. 
Det planlegges bygget 14 eneboliger, og avsettes 35 p-plasser i hht gjeldende norm. 
 
Gjeldende reguleringsplan S-4220, småhusplanen, stiller krav til bebyggelsesplan ved 
oppføring av mer enn 10 boenheter på en eiendom. Slikt plankrav ble ikke videreført i plan- og 
bygningsloven av 2008, og det fremmes derfor detaljreguleringsplan i denne saken i hht § 4 i 
småhusplanen. 
 
Boligene plasseres tett i to tun, for å frigi areal til opphold og lek. Uteområdet utformes 
annerledes enn i gjeldende plan. Tiltaket forholder seg til eksisterende bebyggelse i forhold til 
høyde, retning og materialvalg, men har noe mindre fotavtrykk. Det etableres en utkjørsel til 
kommunal vei fra hvert tun. 
 
Saksopplysninger 
Planforslaget forholder seg til S - 4220, småhusplanen, med unntak av justeringer i forhold til 
bestemmelser vedrørende uteoppholdsareal og overvannshåndtering (% harde flater). 
Overvannshåndtering skal sikres ved videreføring av krav i S - 4220, jfr § 12 i 
detaljreguleringsplanen. Harde flater øker fra 40 % (S-4220) til 45 %, noe Pbe kan anbefale da 
endringen håndteres på egen eiendom. 
Noe av arealet ligger i gul støysone (T-1442/12), hvor det er planlagt avbøtende tiltak i form av 
1m høy støyvoll mot vei. 
Mulighet for radon fra grunnen, må utredes og følges opp med eventuelle avbøtende tiltak. 
Barnas representant i plansaker vil uttale seg i saken, mht uteareal og egnethet fot barns lek. 



 

 6 

 
Forslagsstiller mener seg innenfor 24 % BYA, mens Pbe mener det er noe i overkant, og at 
BYA må beregne i hht småhusplanens veileder av 12.6.2007. 
 
Vurdering 
Fortetting i småhusområder er i tråd med gjeldende og kommende kommuneplan, og skal ikke 
overstige BYA 24 %, jfr § 1. Plassering, terrengtilpasning, høyder og utforming er fastsatt i 
bestemmelsene §§ 4, 5 og 6. 
 
Krav til uteoppholdsareal (§ 7) er noe avvikende fra småhusplanen, og det er valgt en 
mellomløsning med 8 x 8 m pr bolig samt et felles areal på min. 8 x 12 m. Terrasser er ikke 
medregnet. Uteoppholdsarealet skal være egnet for aktivitet og lek, samt ha best mulig 
plassering i forhold til sol, skjerming i forhold til støy og miljøbelastninger. 
Det tillates takterrasser dersom de trekkes minimum 1 m tilbake fra fasade. Bydelen er skeptisk 
til takterrasser i småhusområder hvor det bygges tett, da dette lett vil kunne være negativt i 
forhold til naboskap og innsyn. I sakens illustrasjoner er boligene vist fram med saltak, noe 
som i begrenset grad tillater større takterrasser.  
 
Det avsettes plass til parkering (§ 9), snuareal og snøopplag for brøyting inne på eiendommen, 
hvilket Bydel Stovner finner viktig ved fortetting i Høybråtenområdet.  
Planområdet er relativt flatt, slik at både tomt og boliger kan ha universell utforming. 
Bydel Stovner er tilfreds med at utomhusområder (§ 10) skal være ferdig opparbeidet for 
midlertidig brukstillatelse gis, men mener at fellesområdet må opparbeides i 1. byggetrinn 
dersom faseutvikling er aktuelt. 
 
Det er redegjort for trafikkforhold og beregnet en økning på 5,4 % ÅDT i Fredheimveien og 3,5 
% ÅDT i Folkvangveien. Dette er en beskjeden økning, men bydelen finner, i motsetning til 
forslagsstiller, at det er behov for fortau som en del av tiltaket for å sikre trygg skolevei. I 
tillegg vil det bli gjort avbøtende støytiltak, § 11.  
 
Bydel Stovner har tidligere hatt innspill i forbindelse med støynivå og mulig radon fra grunnen, 
noe som i planen er i varetatt gjennom avbøtende tiltak i forbindelse med utbyggingen.  
De 14 nye boligene vil kunne medføre noe økt behov for noe barnehage- og skoleplassbehov. 
Forslagsstiller viser til at dette er ivaretatt i skolebehovsplanen for område 11Groruddalen 
Nord. 
Håndtering av overvann, § 12, skal sikres på egen eiendom.  
Fjernvarme, § 13, er gitt egen bestemmelse. Pr dato er tiltaket ikke innenfor konsesjonsområdet 
for fjernvarme. 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Høybråtenveien 52, Stovner. Planforslag til offentlig ettersyn 
– Detaljregulering» til uttalelse. 
 
Stovner bydelsutvalg finner at planforslaget er i tråd med føringene i S 4220, småhusplanen, og 
at en ny detaljreguleringsplan som bygger på Småhusplanens krav, kan gi planområdet en best 
mulig tilpasset utnyttelse samt gode uteoppholdsareal. Det forutsettes at BYA 24 % overholdes. 
 
Videre bemerker bydelsutvalget: 
Planforslaget innebærer to avkjørsler i stedet for en, noe som hindrer gjennomgangstrafikk på 
tomten og fordeler trafikk til lokalt veinett. Bydelsutvalget ber om at siktforhold og krav til 
avstand til naboer overholdes, og av hensyn til barns sikkerhet/skolevei opprettholder 
bydelsutvalget tidligere innspill om opparbeidelse av fortau i Fredheimveien. 
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Bydelsutvalget finner å kunne godta avsatt utforming av utomhusareal, men finner at dersom 
det velges en to-faseutbygging, må fellesområdet ferdigstilles som del av første byggetrinn for 
slik å sikre barn og beboere fellesareal med kvalitet til lek og opphold.  
 
Bydelsutvalget bemerker at krav til støy og evt radon må sikres med tilstrekkelig avbøtende 
tiltak. 
 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet, hvor reguleringsbestemmelsene 
bestemmelsene gjennomgås. 
 
 
 
 
 
 
Maria Brattebakke                                                    Johan Torper 
bydelsdirektør                                                           bydelsoverlege 
 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 18/14    Utkast til kommuneplan Oslo mot 2030 - Smart, trygg og 
grønn. Offentlig ettersyn  

 
Arkivsak: 201400100 
Arkivkode: 511.2 
Saksbehandler: Beier Reidunn Myster 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 05.05.14 43/14  
Ungdomsrådet 05.05.14  
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 06.05.14 18/14  
Oppvekst- og kulturkomitéen 06.05.14  
Arbeidsutvalget 08.05.14  
Råd for funksjonshemmede 15.05.14  
Bydelsutvalget 22.05.14  
 
Tidligere vedtak i saken: 
Vedtak fra tidligere behandling(er) mangler. 
 
UTKAST TIL KOMMUNEPLAN OSLO MOT 2030 - SMART, TRYGG OG GRØNN. 
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Saken gjelder 
Bydel Stovner har mottatt til høring «Kommuneplan Oslo mot 2030 – Utleggelse til offentlig 
ettersyn». Forslag til ny kommuneplan er utarbeidet i tråd med planstrategi og planprogram 
vedtatt av bystyret 26.9. 2012 og består av Samfunnsdel (del I) og Juridisk bindende arealdel 
(del II). 
 
Frist for høringsuttalelser er satt til 30.5.2014. Uttalelser sendes: 
postmottak@byr.oslo.kommune.no 
 
Saksopplysninger 
Kommuneplan for Oslo er å anse som en regional plan. Kommuneplanens planstrategi ble 
derfor oversendt Miljødepartementet 9.10.2012 for godkjenning, men er ennå ikke behandlet. I 
forståelse med departementet er planen nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsutkastet er 
utarbeidet i tråd med bestemmelsene i ny plan- og bygningslov av 8.5.2009 og bygger på 
bystyrets vedtatte planstrategi og planprogram av 26.9.2012. 
 
I tillegg til kommuneplanens samfunns- og arealdel er følgende dokumenter vedlegg i saken:  
Plankart 1 av 2: Hovedkart (juridisk bindende) 
Plankart 2 av 2: Sikrings- og faresoner (juridisk bindende). 
Temakart T1: Støy (juridisk bindende jfr kartforskriften § 9, 6. ledd siste pkt), § 7.1 
TemakartT2/T3: Luftforurensning (retningsgivende), § 7.2 
Temakart T4: Naturmiljø (juridisk bindende jfr kartforskriften § 9, 6. ledd siste pkt), § 7.6 
Temakart T5: Kulturminnevern (retningsgivende), § 8.1 
Temakart T6: Storulykke (juridisk bindende jfr kartforskriften § 9, 6. ledd siste pkt), § 9.2  
TemakartT7: Blågrønn struktur i byggesonen (juridisk bindende jfr kartforskriften § 9, 6. ledd siste pkt), 
§§ 12.3 og 13.3 
 
Høringsutkast: Forslag til justeringer og endringer av markagrensen (egen sak). 
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Kystverket Sørøst 10.1.2014:Konsekvensutredning for utdyping av farled i Indre Oslofjord – Oslos del 
Norconsult 26.6.2013: Transportanalyse for Oslos kommuneplan KP2013. 
 
Bakerst i samfunnsdelen er det lagt inn kart som viser «Arealbruksstrategi mot 2030» og 
«Arealbruksstrategi mot 2050» 
 
Alle dokumenter i saken er tilgjengelig på http://www.sak.oslo.kommune.no/sru/default.asp 
 
Til saken 
Planforslaget er den første juridisk bindende arealdel for Oslo innenfor kommunens 
administrative grenser og vil være et viktig arealpolitisk styringsverktøy for å kunne nå mål og 
føringer i samfunnsdelen og byutviklingsdelen. 
 
Byrådets visjon for utvikling er «Oslo 2030: Smart, trygg og grønn». Hvert tema av 3 mål: 

• Smart: landets kunnskapshovedstad - en attraktiv by nasjonalt og internasjonalt -
fremtidens oppgaver skal løses smartere. 

• Trygg: trygg, åpen og tilgjengelig by – trygghet for å få kommunale tjenester med 
kvalitet – alle skal ha mulighet for et godt og aktivt liv 

•  Grønn: internasjonalt ledende miljøby, styrke Oslos blågrønne preg, vekst gjennom 
kompakt byutvikling og banebasert fortetting. 

•  
De tre temaene belyses i høringsdokumentets del 1, Samfunnsdel og byutviklingsstrategi. 
Kommuneplanens virkninger på miljø og samfunn er utredet (§4) på et overordnet nivå, men 
slik at utredningene er relevante for beslutninger om arealbruk og planbestemmelser. Byrådet 
foreslår, med tilslutning fra Miljøverndepartementet, endringer i markaloven etter en 
gjennomgang av reguleringsplanene i Marka (§8). Justeringer av markagrensen følger 
kommuneplanen, men fremmes som egen sak. 
 
Arealdelen dekker alt areal i kommunen (byggesonen, Marka og sjøarealene). Juridisk arealdel 
fanger også opp nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging og føringer fra 
arbeidet i det regionale plansamarbeidet, jfr regional planlegging av areal- og transportplan for 
Oslo og Akershus.  
 
Høringsdokumenter, innhold og vurdering 
Oslo kommunes befolkningsframskriving tilsier at folketallet i 2030 vil kunne være 830 000 
personer, og kommuneplanen skal legge til rette for et samfunn som takler befolkningsvekst og 
nye behov. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil en stor andel av befolkningsveksten komme 
som innvandring fra andre land.  
 
Befolkningsvekst utløser behov for nye tjenester og tilbud; eksempelvis skoler, barnehager, 
omsorgstilbud i institusjoner og hjem. Det vil også være behov for økt tilbud innen 
kollektivtrafikk for å bidra til økt bærekraft og redusering av klimautslipp. Til hvert av målene i 
planen er det laget en rekke satsingsområder, men det vil være for omfattende å gå inn i hvert 
enkelt punkt. 
 
Bydel Stovner kan gjennom kommuneplanens arealdel se for seg en fortetting i eksisterende 
boligområder samt utvikling av en ny delbydel på Nedre Rommen. Det er foreslått byutvikling 
som innebærer en antatt boligtilvekst på 5000* boliger (min- med*-max-utbygging), eller ca 
10 000 nye innbyggere, hvorav kommunal tomteutredning beskriver mulig realisering av 
halvparten 2018 - 2030. Fortetting i området Stovner – Rommen vil kunne utgjøre 500 – 1000 
boliger. 
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En «Smart» befolkningstilvekst utløser behov for ny sosial infrastruktur: 
Eksempelvis 8 - 10 nye fastlegehjemler (vanlig liste i bydelen i dag er 1200 pasienter)  
og 5 - 6 fysioterapihjemler dersom behovet er som i dag, eller sagt på annen måte ett til to nye 
legesenter og et nytt fysikalsk institutt. 
«Landets kunnskapshovedstad (mål 1, s 11)» har seks satsingsområder innen skole og 
barnehager: Bydel Stovner vil ha behov for 1 – 3 nye skoler (avhengig av størrelse) og 6 
barnehager som kan bidra til at målet nås. 
Satsingsområdene innen «Fremtidens oppgaver skal løses smartere (mål 3, s 11)» innebærer 
bl.a at kommunens tjenesteapparat skal gjøres mer tilgjengelig og brukerrettet, men også at det 
skal søkes nye løsninger for økt effektivitet. Vi ser behov for økt bemanning i bydelens 
tjenester (hjemmetjenester, sosialtjenester, helsestasjons- og skolehelsetjenester, psykiatri, 
barnevern samt tilbud til psykisk utviklingshemmede mv).  
Sammenlignet med dagens befolkningstall og tjenestetilbud vil dette kunne utløse et 
gjennomsnittlig økt tjenestebehov på ca 25 -35 % innen det enkelte tjenesteområdet, ut fra 
dagens drift. Men «smarte» løsninger og fremtidig befolkningssammensetning vil være 
avgjørende for oppbygging av det fremtidige tjenestebehovet.  
 
En «Trygg» utvikling skal bidra til at samfunnet oppleves trygt å bo og ferdes i, at innbyggerne 
skal oppleve trygghet for å få kommunale tjenester med kvalitet og at alle skal ha muligheter 
for et godt og aktivt liv. Tjenestetilbudet skal tilpasses endringer i befolkningens behov, også 
sosial boligpolitikk skal fange opp de med størst behov.  
Oslo skal være i front på kvalitet i eldreomsorg og kommunen skal være ledende på 
folkehelsearbeid. Bydel Stovner finner at folkehelse bør være et overordnet mål for alle 
satsingsområder, da gode levekår, utdanning og sysselsetting samt et godt fysisk og sosialt 
miljø er grunnleggende individets utvikling og helse og kan ha betydning hvilke tjenestebehov 
som utløses. Dette vil også være i tråd med folkehelseloven. 
Areal- og transportplanleggingen skal bidra til å redusere lokal luftforurensning og 
opprettholde gode nærmiljø. Bydel Stovner imøteser slike tiltak, jfr dagens passering av ca 175 
000 biler (ÅDT) over bygrensen. Bydelen imøteser også en avsluttende utredning av 
Fossumdiagonalen, på en måte som muliggjør og frigjør arealer til byutvikling på Nedre 
Rommen, slik kommuneplanen foreslår.  
 
Oslo skal være en by uten diskriminering, bidra til sosial mobilitet og reduksjon av dårlige 
levekår samt sikre alle barn gode oppvekstvilkår, omsorg og muligheter for fysisk utfoldelse. 
De fire satsingsområdene som er tilknyttet hvert mål for den trygge byen, er ambisiøse. Det 
skal de være i en overordnet plan, men det er viktig å kunne kvittere ut en viss form for 
måloppnåelse med konkrete indikatorer.  
Oslo er en delt by, med store levekårsforskjeller og stor ulikhet mellom bydelene i 
sysselsetting, utdanning og inntekt. Bydel Stovner scorer dårlig på denne type parameter, jfr 
Oslostatistikken.  
 
Bydelens befolkningstilvekst må møtes med nye anlegg for fysisk utfoldelse tilknyttet nye 
skoler, eksempelvis flerbrukshaller og badeanlegg. Kommunen har i Folkehelseplan 2013 – 
2016 vektlagt satsing på barn og unge, og Bydel Stovner ser dette som et viktig valg i forhold 
til by- og befolkningsutvikling da det også har betydning for etablering av framtidige sosial 
infrastruktur.  
 
Oslo som «Grønn» by kan bli en blir en utfordring på enkelte områder. Redusert 
klimagassutslipp samtidig med et økt behov for energi og transport kan i noen grad oppnås 
gjennom miljøvennlig person- og godstransport, effektiv ressursutnyttelse og banebasert 
byutvikling. Oslo er godt i gang på områder innen kretsløpsbasert avfallshåndtering og 
klimavennlig byutvikling, vern av Marka og sikring av blågrønn struktur og stille områder.  
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Utvikling av T-banenettet er under arbeid, men bydelen finner at også Jernbanen burde kunne 
utvikles videre, sett i et klimaperspektiv. Eksempelvis burde Gjøvikbanen, som i dag går i 
Nordmarka, legges gjennom Groruddalens boligsone for å fange opp nye 
beboere/brukergrupper. 
I forbindelse med byvekst gjennom kompakt byutvikling og banebasert fortetting (mål 3) er 
hovedprinsippet for byutvikling «innenfra og ut». Nevnte prinsipp bør være ikke være 
enerådende, da utvikling av stasjonsområder i ytre by vil være et viktig bidrag der det er ledig 
byggeareal og tilrettelagt kollektivtransport, som i dag ikke utnyttes fullt ut, jfr området Nedre 
Rommen med nærhet til Rommen T-banestasjon og Haugenstua togstasjon. Utvikling av 
varierte boligområder blir viktig for å tiltrekke seg ulike beboergrupper. 
 
Kommunens OL-søknad er viet egen plass i høringsdokumentets del 1, og vil tilsynelatende 
ikke berøre fysisk utvikling i Stovner bydel særlig grad. Bydelen ser likevel at tiltaket, dersom 
det blir aktuelt, vil kunne bidra til samfunnsutviklingen positivt gjennom utvikling av nye 
idrettsanlegg og negativt gjennom økte kommunale utgifter og mulig forsinket byutvikling på 
andre områder. 
 
Juridisk bindende arealdel er basert på byutviklingsstrategi, jfr kap 3 i Samfunnsdelen, samt at 
den bygger på det regionale plansamarbeidet om en regional areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus. Også Oslopakke 3 var vært retningsgivende for arbeidet sammen med Ruters 
strategiske kollektivplan K2012. 
 
Byvekst gir signal om at Oslo er en attraktiv og konkurransedyktig by. Det er derfor viktig å ta 
et overordnet byplangrep som videreutvikler kommunens bymessige, naturgitte og 
arkitektoniske kvaliteter med mangfold og særpreg. Tabell 3.1 (vedlegg 1) viser sammenheng 
mellom kommuneplanens overordnede visjoner og mål samt at det er gjort vurdering av mål og 
satsingsområder. 
«Arealpotensial og behov (s 40)» identifiserer områder for tilrettelegging av 100 000 nye 
boliger og 5 – 6 000 000 m2 næringsareal i planperioden til 2030. Groruddalen er ett av fem 
store byutviklingsområder og skal kunne tilrettelegge for 25 000 boliger og 2,2 mill. m2 
næringsareal. Ulike byplangrep drøftes opp mot ulike andre tema (s 44); miljø og klima, 
attraktivitet og kvalitet, verdiskaping og konkurransekraft, regionale sammenhenger, 
infrastruktur og til sist gjennomførings- og risikoforhold. 
 
Strategi 2030. Strategikart 2030 er kommentert i tabell 3.2 (vedlegg 2), hvor Stovner bydels 
utviklingsområder synliggjøres i forbindelse med prioriterte stasjonsnære områder og 
utviklingsområder i ytre by. Områdene langs banenettet er gjennomgått og det er funnet 13 
steder langs eksisterende banenett der bymessig fortetting kan være egnet. Rommen og Stovner 
nevnt som prioriterte stasjonsnære områder og Nedre Rommen som utviklingsområde i ytre by 
(bebyggelse og anlegg § 11). Tabell 3.3 (vedlegg 3) viser periodisering av bolig- og 
næringspotensial, og viser nærings- og boligpotensial i Groruddalen for perioden 2011 – 2022 
på hhv 390 000m2 og 6000 boliger, og perioden 2023 – 2030 på 831 000 m2 og 8000 boliger.  
Tabellen forutsetter tilstrekkelig infrastrukturinvestering. Lørenbanen ferdigstilles i 2016, 
øvrige store tiltak er ikke sikret finansiering. 
 
Osloregionen mot 2050. I denne perioden fullføres transformasjon og byutvikling på Rommen 
og Nedre Rommen. Plansamarbeidet for Oslo og Akershus har til hensikt å føre til en felles 
forståelse av hvordan veksten skal håndteres samt at de tre korridorene til/fra Oslo skal utvikles 
til sammenhengende bybånd. Ruters K2012 skisserer T-baneforlengelser over bygrensen mens 
Intercity tog vil utvide regionen ytterligere. Ny T-bane i Groruddalen vil kunne bidra med ny 
T-banestasjon på Rommen. 



 

 12 

Marka oppfattes som særlig verdifull og rekreativ ressurs for byen (§10). Planens intensjon er å 
unngå tiltak i marka, gjennom fortetting i byggesonen. På grensen mellom kommunens 
byggesone og Marka, er det i Marka avmerket areal med ny funksjon kalt «aktivitetssone». 
 
Arealdelen angir hovedtrekkene i den fremtidige arealdisponeringen og har som formål å sikre 
en klimanøytral byutvikling som tar vare på byens kvaliteter. Planen er overordnet og fleksibel 
og består av planbeskrivelse, bestemmelser og kart. I det juridiske arealkartet markeres også 
areal som i strategisk kart er prioritert etter 2030, eksempelvis fremtidig infrastruktur og eller 
areal for bebyggelse og anlegg.  
Byggesonen er i all hovedsak vist med reguleringsformålet «bebyggelse og anlegg 
(hovedformål)». I dette formålet inngår samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
Reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanen skal fortsatt gjelde med mindre kommuneplanen 
angir noe annet.  
Det benyttes rekkefølgekrav for sikring av teknisk infrastruktur, blågrønn struktur, offentlige 
rom (gater og plasser), energiforsyning, omlegging av høyspentlinjer, leke- og idrettsområder, 
samt avsetning av areal til sosial infrastruktur i utviklingsområder.  
Kollektivknutepunkt er vist med eget kartsymbol ved stasjonspunkt, men er ikke avgrenset i 
areal. I indre by oppheves soneplanen og andre eldre uhensiktsmessige planer. 
Kommuneplanen åpner for unntak fra plankrav av tomter under en viss størrelse, dersom visse 
kriterier er oppfylt. Generelle bestemmelser er knyttet til overvannshåndtering, støy og luft, 
universell utforming, kultur- og naturmiljø, estetikk og byutvikling.  
Det er foreslått hensynssoner med tilhørende bestemmelser for sikring og faresoner, som kan gi 
begrensning i arealbruk. Det er også knyttet bestemmelser og/eller retningslinjer til temakartene 
til kommuneplanen som gir føringer for hensyn i plan- og byggesaksbehandlingen.  
På infrastruktursiden er det lagt inn enkelte store prosjekt, hvor det er markert både juridiske 
(planavklarte) og ikke- juridiske traseer (krever nærmere utredning). 
Hoveddelen av Marka avsettes som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), mens regulerte 
områder i Marka samt Huken og Grønmo er angitt med formål grønnstruktur.   
I Markas randsone mot byggesonen avgrenses en «aktivitetssone» med bestemmelser som 
åpner for tilrettelegging av utendørs aktiviteter og friluftsliv. Endringer i Markaloven fremmes 
som egen sak og vises ikke på plankartet.  
Sjø, småbåthavner og strandsoner og øyene, samt vern av vassdrag har sin plass i 
kommuneplanen, bortsett fra vassdrag berøres Stovner bydel i liten grad geografisk, selv om 
befolkningen kan ha glede av/benytte de aktuelle tilbudene (§13).  
 
Kommuneplanen skal være grunnlag for planprosesser og rammetillatelser, og til arealdelen 
gjelder plankart 1 av 2: Arealformål for helekommunen samt Plankart 2 av 2: Hensynssoner – 
sikrings- og faresone. Plankart 1 og 2 viser nåværende og fremtidig arealbruk. Juridisk 
bindende plankart utgjør sammen med planbestemmelsene arealdelens juridisk bindende 
dokumenter. 
Innholdet er strukturert som følger: 
Generelle og tematiske bestemmelser §§ 1 – 9 
Bestemmelser knyttet til arealformål §§ 10 – 13 
Bestemmelser knyttet til hensynssoner §§ 14 – 17 
 
Kommunen skal i hht § 12-1 alltid kreve reguleringsplan dersom nye tiltak kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Arealdelen åpner for at det kan gis byggetillatelse direkte på 
grunnlag av arealdelen, ut fra nærmere angitte bestemmelser § 3.2, eksempelvis gjelder dette 
områder som ikke er definert som utviklingsområder i ytre by, kollektivknutepunkt, 
transformasjonsområder mv.  
 
For areal merket på Plankart 1 fremgår av kode H 810_2 at det er krav om felles planlegging  
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(§ 17), områderegulering for Stovner sentrum og Nedre Rommen samt tilgrensende område i 
Grorud bydel ved Bånkall. Arealkartet viser også bydelens del av Gjelleråsmarka har fått 
status «aktivitetssone», eventuelle nye tiltak må likevel behandles i hht Markaloven. 
Andre planverktøy som ikke er hjemlet i plan- og bygningsloven kan inngå i planprosesser, 
eksempelvis områdeprogram, områdeplan og veiledende planer for offentlig rom.  
 
Kommuneplanens arealdel, som er overordnet juridisk bindende for hele Oslo kommune, er 
omfattende å sette seg inn i. Det avgis derfor kun bemerkninger til faktorer som er av stor 
betydning for kommunen som helhet og for Stovner lokalt. 
Det er ikke mulig å gå inn i alle bestemmelser som drøftes i arealdelens kap 6. I en overordnet 
plan med byutvikling som resultat er krav til teknisk og sosial infrastruktur viktig for å lykkes 
og det stilles krav til skoler, barnehager, universell utforming samt uteområder og utomhusplan 
til skoler, barnehager og boliger. Det stilles også krav til boligtyper og størrelser. Temakart T 
2/T 3 og anbefalte grenseverdier T-1520, jfr § 7.2 med krav til miljø, estetikk, natur, landskap 
og luftkvalitet.  
 
Et viktig krav er at kabler og ledningsnett i byggesonen skal legges i grunnen, jfr § 7.4. 
Full utbygging på Nedre Rommen er avhengig av at Statnett og Hafslunds luftspenn legges i 
jordkabel (§17.2). Det samme gjelder også Temakart storulykke T6, § 9.2, hvor areal på Nedre 
Rommen må avklares mht «farlig anlegg» før transformasjon og nybygging kan utføres helt 
eller delvis.  
 
Det er ingen kulturminner avmerket i kommuneplanens byutviklingsområder i bydelen, jfr 
Temakart 5 om kulturminnevern, § 8.1. Det er likevel avmerket areal av verdi samt automatisk 
fredede fornminner flere steder i bydelen, men disse ligger utenfor områder som berøres av 
byutvikling.  
 
Temakart T 4 Naturmiljø, § 7.6 er grovmasket. I bydel Stovner er Tokerudtjern båndlagt for 
regulering etter plan- og bygningsloven. Området langs Tokerudbekken registrert med 
naturområder type b og Tangerud har områder type B og C. Langs Svarttjernbekken (Grorud og 
Stovner bydeler) er det avmerket område etter naturmangfoldsloven/båndlegging for regulering 
etter plan- og bygningsloven. Tiltakene er kjente og bydelen har ingen bemerkning til de 
grovmaskede, avmerkede områdene. 
 
Temakart T 7 Blågrønn struktur i byggesonen §§ 12.3 og 13.3, gjør i realiteten tidligere 
«Grøntplan for Oslo – kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone» til en 
del av kommuneplanen – som vedtas i denne sak. Bydel Stovner har tidligere uttalt seg til 
planen, og har ingen merknader utover viktigheten av at krysningspunkt skal legges der 
befolkningen går og ønsker å benytte slike, her nevnes spesielt krysning av Trondheimsveien 
v/Ragnhild Schibbyes vei der folk bor i stedet for Bånkall, som ble spilt inn av andre etater i 
planprosessen (begge er avmerket på temakartet). Temakartet har også avmerket behov for 
parker i bydelens småhusområder. Bydelen bemerker til dette at Høybråten og Gamle Stovner 
utvikles gjennom hagefortetting, og at det derfor er lite sannsynlig at det åpner seg for større 
parkanlegg i småhusområdene. 
Framtidig turdrag/prinsipptrase avmerket mellom Nedre Rommen og Jernkroken er interessant 
i et fremtidsperspektiv. Området ble i fb med utredning for grøntplanen (Asplan Viak 2.2.2009) 
markert som stagnasjonssone, og er utsatt for inversjon og kan derfor ha dårlig luftkvalitet. 
Foreslått trase med krysningspunkt, kom opp i arbeidet med KDP Alna Miljøpark i likhet med 
krysningspunktet ved Bånkall.  
 
Plankart 2 viser hensynssoner for anlegg (gassanlegg), ras og skredfare, flom i bekker (H 310_2 
og H 320_2) og kvikkleire (H 310_1), forurenset grunn (deponi, H 390_2) og anlegg i grunnen 
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(T-banetunneler, H 190_1).  Avmerkede hensynssoner (§14) er av betydning for Stovner bydel i 
et generelt samfunnsperspektiv og i byutviklingssammenheng. 
 
Temakart T 1 Støy (§ 7.1) er juridisk bindende og setter fokus på bydelens stille områder, 
avmerket som bydelens andel av Alna Miljøpark (egen Kommunedelplan), men med grense 
mot støyutsatte områder langs hovedveier og mye trafikkerte interne veier i bydelen. Kartets 
avvikssone, § 7.3 b (blå strek) åpner for at bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan 
etableres. I Stovner bydel er området Tokerud – Vestli (grovt anslag) samt området Gamle 
Stovner lagt utenom avviksområdet, mens resten av bydelen ligger inne i oppmerket 
avvikssone. Bydel Stovner ser med bekymring på forslag til avvikssone, da dette kan bidra til 
utvikling av områder med dårlig bokvalitet mht støy- og luftforurensning – i et område hvor det 
allerede er kartlagt dårlige levekår og med hovedfokus på folkehelse. Tiltaket er i strid med 
kommunens intensjon om at kommunen skal være ledende på folkehelsearbeid. Bydel Stovner 
er i utgangspunktet belastet med støy og luftforurensning fra de mange hovedveiene og ber om 
at slike avviksgrenser ikke opprettes som del av kommuneplanen utenom på definerte 
utviklingsknutepunkt, og anbefaler ellers behandling i tråd med gjeldende statlige 
retningslinjer og regelverk for støy i arealplanleggingen.  
 
Det stilles i kap. 7 krav til forutsigbarhetsvedtak mht geografisk avgrensing, avgrensing etter 
type tiltak, boligpolitiske forhold og hovedprinsipp for kostnadsfordeling. 
I kap. 8 ligger vurdering av uttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. 
Bydel Stovner merker seg 1) at konkrete forslag om byutvikling på Nedre Rommen er tatt til 
følge,  
2) at nye og eksisterende idrettsanlegg inngår i formålet bebyggelse og anlegg, og at det gis 
bestemmelser om at flerbrukshaller skal vurderes innpasset i større skoleanlegg og at det 
avsettes areal til idrettshaller /-anlegg i utviklingsområder i ytre by. 3) Aktivitetssone i Markas 
randsone, hvor det tilrettelegges for idrett og friluftsformål. 4) Jernbaneterminalen på Alnabru 
vises som samferdselsanlegg – bane, med blandet arealbruk inkludert logistikkfunksjoner.  
Kap. 9, Byggesonen, omhandler bebyggelse og anlegg, sosial infrastruktur, samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur herunder samordnet areal- og transportutvikling, gange og sykling, 
parkering og parkeringsnormer, havn, gods- og godsterminal, annen infrastruktur. 
Parkeringsnormene er omtalt i kommuneplanen, men inngår ikke i kommuneplanprosessen da 
de er gjenstand for ekstern evaluering.   
I tillegg omtales grønnstruktur og forsvaret. Til temaene oppgis juridisk forankring, 
eksempelvis Beredskapssenter på Alnabru/annet § 11.3, skoler og barnehager § 6.3, 
Utviklingsområder i ytre by, knutepunkt og stasjonsnære områder § 11.2, grønnstruktur og 
idrettsanlegg § 12.1 osv. 
Marka omtales i kap. 10 hvor aktivitetssone og oppfølging av markaloven/hensiktsmessig 
markagrense er hovedtema. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med strandsone er lagt til kap. 11, 
og for bydelen er § 13.3 om vassdrag mest aktuelt som tema. Hovedelementene i tidligere 
forslag til ny Grøntplan er innarbeidet i kommuneplanen – inkludert bekker/bekkeåpning og 
sikring av byggefelt belter på sidene. Kap. 12, hensynssoner er gitt en lokal gjennomgang, i 
forbindelse med Plankart 1 og 2, hvor Stovners ønskede byutvikling i noen grad avhenger av 
eksempelvis jordkabling av høyspentlinjer og fare fra lokal næringsvirksomhet. Det er også 
avmerket anlegg i grunnen, eksempelvis T-banetunneler og forurensning grunnet gammelt 
søppeldeponi. Sikring av byutvikling, kap. 13, er gitt en bred juridisk forankring med basis i 
flere av kommuneplankartene, herunder det nye er forslaget om avvikssone (tidligere omtalt), 
som bydel Stovner sterkt vil fraråde, selv om den er ment å gi handlingsrom i fb med 
samordnet areal- og transportplanlegging og fortetting i fremtidige utviklingsområder.  
Det er gitt bestemmelser om tillatte støynivåer inndelt i områdene A byggesonen utenfor 
avvikssonen, B avvikssonen og C småhusområder. Sammendrag konsekvensutredning (KU) og 
ROS-analyse gjennomgås i kap. 14 og viser til at KU er gjennomført i hht til overordnet nivå 
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og er beslutningsrelevant for konkrete forslag til arealbruk og planbestemmelser. ROS-analyse 
er gjennomført i hht plan- og bygningsloven og sikkerhetskrav fastsatt i Byggeteknisk forskrift 
(fare for flom, skredfare, kvikkleire, storulykkevirksomheter). I kap. 15 gjennomgås forhold til 
gjeldende planer, eksempelvis KDP 6 Oslos del av Marka, KDP 8 Grøntplan for Oslo, KDP 10 
Gravplassarealer, KDP 17 Torg og møteplasser m fl – alle med juridisk bindende arealbruk. 
Noen foreslås opphevet: 6, 8. KDP, mens noen eksempelvis KDP 10 inngår i forslag til 
kommuneplan (se fullstendig liste s 77,78).  Bystyrevedtak med føringer for plan- og 
byggesaksbehandling omtales og reguleringsplaner som foreslås opphevet inngår i kapittelet. 
Kap. 16. Vedlegg 1. Konsekvensutredning hvor virkning av arealdelen; fortetting som 
mulighet, behov for nytt og forsterket kollektivsystem, klimagassutslipp, konsekvenser for 
landskap og naturmangfold, støy og luftforurensning samt avbøtende tiltak. Her nevnes 
nedbygging fra 3 til 2 hovedveier i Groruddalen samt byutviklingstiltaket som innebærer lokk 
over E 6 ved Furuset. Bydelen har tidligere uttalt til lokk over E 6, at slik installasjon bør 
legges i støyutsatte boligområder, eksempelvis ved Høybråten eller v/Veitvet/Rv 4.  
Grunn og vannforurensning, kulturminner og kulturmiljø samt folkehelse, universell utforming, 
barn og unge er også tema i dette kapittelet. 
Bydel Stovner oppfatter at folkehelse (s 89 – 90) er gitt liten plass i kommuneplanen og 
forslaget om avvikssoner er et tiltak som vil være helseskadelig. I støy- og forurensningsutsatte 
områder vil avvikssone stå i motsetning til folkehelse. Kommuneplanen tar kun utgangspunkt i 
konkrete helselover, og tar lite hensyn til at 90 % av forebygging skjer utenfor dette området. 
Eksempelvis har forurensningsloven forskrifter hvor grenseverdier for støy og krav til 
luftkvalitet hjemles.  
Det er generelt god helse og gode levekår i Oslo, fordi statistisk materiale omfatter hele 
kommunen i stedet for data for den enkelte bydel. Store levekårutsatte områder i byen/bydeler 
med behov for ekstra satsing kamufleres gjennom dette i et kommunalt gjennomsnitt.  
Bydelen finner at etablering av nye sykkelveier og aktivitetssoner i Marka er gode 
folkehelsetiltak. Bestemmelser som sikrer areal til nye idrettsanlegg i utviklingsområder i ytre 
by er også viktig. Bydelens stilleområder er sammenfallende med Alna Miljøpark, og innbyr til 
rekreasjon og aktivitet. Universell utvikling skal sikres gjennom bestemmelser på 
reguleringsplannivå og det er foreslått retningslinjer som skal gjelde bevaringsverdige bygg og 
anlegg med publikumsrettede funksjoner. 
Bydel Stovner har ikke vurdert fjord, fiske eller farleder i særlig grad. Bydelen er opptatt av at 
friområder, badestrender og kyststier langs fjorden og på øyene må være allment tilgjengelig og 
at det må vurderes flere personferjer mellom nye utviklingsområder langs Oslofjorden.  
 
Kap. 17 Ros-analyse Vedlegg 2. Kommuneplanen har avmerket områder med potensiell fare 
som hensynssoner på aktsomhetskart. Avmerkede hensynssoner må følges opp i fb med 
reguleringsplan eller byggesak. Eksempel på avmerket område for kvikkleire i Stovner bydel 
gjelder et område ved Garver Ytteborgs vei, må følges opp i videre planprosess. 
Kap 18 Marka i kommuneplan viser at Oslomarka er 1 460km2 og ligger i 19 kommune/5 
fylker, Oslo kommunes andel utgjør 307 km2 hvorav 40 % er i kommunal eie, resten er 
privateid.  
 
Markaloven ble vedtatt 1.9.2009. Den tidligere kommunale Markaplanen av 5.6.1991 erstattes i 
sin helhet av kommuneplanens arealdel, samt at 27 reguleringsplaner forslås helt eller delvis 
opphevet (liste fra s 110). Områder i Stovner bydel nevnes på s 122. 
Uregulerte områder i egen tabell fra s 127, dagens arealbruk i hovedsak Hovedbanen. Men også 
nye forslag til Bebyggelse anlegg på flg Gnr/bnr 105/602, 102/61, 102/271, 99/107, 99/442, 
101/57. Grønnstruktur Gnr/bnr 102/838. Sjø/vassdrag Gnr/bnr 102/1106 , 107/255. 
Areal som får nytt forslag gjennom kommuneplanen Gnr/bnr 99/69, 102/692, fra Bolig til 
Grønnstruktur, fra Vei/fortau mv til Grønnstruktur 105/320. 
Kap. 20 gjelder endringer i marka og indre by uten særlig betydning for Bydel Stovner. 
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Kap 21 Vedtekter/forskrifter/retningslinjer som videreføres som bestemmelse i 
kommuneplanen om skilt- og reklame i Oslo av 17.6.2009 er også viktig for Bydel Stovner.  
  
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg legger i sin uttalelse vekt på tema som spesielt avgår bydelen og har 
følgende bemerkninger til utkast til «Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn»:. 
 
Smart: 

• Plankart 1, Hovedkartet, angir juridisk bindende arealformål – bydelsutvalget har 
ingen bemerkninger utover området for Alnabruterminalen; som bør planlegges flyttet 
på sikt da dette er en plan for langsiktig utvikling (jfr arealbruksstrategi 2030 og 2050). 

• Stovner er tilfreds med at områder på Stovner og Rommen er kommet inn i 
kommuneplanen som prioriterte, stasjonsnære byutviklings- og 
transformasjonsområder i ytre by, i perioden fram mot 2030 (tabell 3.3). 
Befolkningsvekst utløser behov for teknisk og sosial infrastruktur, 

• Bydelsutvalget konstaterer at plankartet har hovedformål «bebyggelse og anlegg» og at 
det skal benyttes rekkefølgekrav for sikring av teknisk infrastruktur, blågrønn struktur, 
offentlige rom, energiforsyning, leke- og idrettsareal mv. 

• Bydelsutvalget merker seg at det er krav om felles planlegging, områderegulering av 
Stovner sentrum og Nedre Rommen, noe bydelsutvalget anser som en fordel ut fra 
helhetsperspektivet. 

• Bydelsutvalget finner at folkehelse ikke er gitt tilstrekkelig fokus i kommuneplanen. Hvis 
byvekst skal signalisere attraktivitet, er det «smart» å signalisere helseaspektet i 
byutvikling for å skape gode levekår.  

 
Trygg: 

• Bydelsutvalget vil bemerke til Plankart 2, Sikrings- og faresoner og Temakart T 6, 
Storulykke, at full transformasjon og byutvikling på Nedre Rommen innebærer at 
kommunen må ta stilling til Yaras virksomhet og plassering i videre planer.  

• Bydelsutvalget vil videre bemerke at Statnetts og Hafslunds luftspenn må fjernes eller 
legges i bakken sammen med annen teknisk infrastruktur i byutviklingsområdet Nedre 
Rommen. 

• Bydelsutvalget har merket seg at et mindre areal ved Garver Ytteborgs vei er markert 
som kvikkleireområde og at dette må hensyntas ved utvikling av arealet. 

• Trygghet til tjenester med kvalitet, kan bli utfordrende kommunen/bydelene også 
budsjettmessig, og den kommende delbydelen Rommen vil utløse behov for nye 
kommunale og private tjenester til 10 000 – 15 000 mennesker, eller tilsvarende en 
vanlig norsk kommune. 

 
Grønn: 

• Temakart T 1, Støy, har markert stilleområder som primært ligger i Alna Miljøpark i 
Stovner bydel. Ingen bemerkninger.  

• Temakart T2/T3, Luftforurensning er foreslått retningsgivende, og bydelsutvalget 
oppfatter at dette har sammenheng med avvikssoner markert i T 1. Bydelsutvalget vil 
bemerke at tilfredsstillende luftkvalitet er vesentlig sett i et folkehelseperspektiv.,  

• Bydelsutvalget finner at forslag til avvikssone, slik den er utformet, er i strid med 
planens fokus på folkehelsesatsing og anbefaler generelt at byutvikling skal skje i tråd 
med statlig gjeldende regelverk/grenseverdier for støy- og luftforurensning. 
Bydelsutvalget finner likevel å kunne anbefale at avvikssoner kan opprettes på definerte 
utviklingsknutepunkt.  
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• Bydelsutvalget behandler «Forslag til endring i av Markagrensen» som egen sak. I 
kommuneplanen innføres «aktivitetssone» i Marka, som markerer mulighet for 
etablering av tiltak innen idrett og friluftsliv mot byggesonen. Bydelsutvalget anbefaler 
forslaget. 

• Temakart T 4, Naturmiljø, viser at Tokerudtjern, Tokerudbekken og Tangerud er 
områder med spesielle kvaliteter etter naturmangfoldsloven og plan- og bygningsloven. 
Bydelsutvalget har ingen bemerkninger til de avmerkede områdene. 

• Temakart T 5, Kulturminnevern – ingen bemerkninger. 
• Temakart T 7 Blågrønnstruktur i byggesonen anbefales med merknad om at det er 

ønskelig med krysningspunkt v/Ragnhild Schibbyes vei framfor Bånkall, jfr innspill ved 
høring av Grønnplanen. Bydelsutvalget er tilfreds med at «Grøntplan for Oslo» nå 
inngår i kommuneplanen. 

• T 7 markerer videre behov for parkanlegg i småhusområdene, og bydelsutvalget anser 
dette vanskelig da byutvikling i disse områdene innebærer hagefortetting og nedbygging 
av private grønne områder.  

• Bydelsutvalget vil bemerke at all byutvikling må innebære forsterket kollektivsatsing. 
Spesielt må det satses på skinnegående trafikk, og det må vurderes om Gjøvikbanen kan 
flyttes fra sin trase i Nordmarka til befolkningstette områder i Groruddalen.  

 
 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke                                                                  Johan Torper 
bydelsdirektør                                                                         bydelsoverlege 
 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 19/14    Forslag til endringer av markagrensen - offentlig ettersyn  
 
Arkivsak: 201400100 
Arkivkode: 511.2 
Saksbehandler: Beier Reidunn Myster 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 06.05.14 19/14  
Arbeidsutvalget 08.05.14  
Råd for funksjonshemmede 15.05.14  
Bydelsutvalget 22.05.14  
 
FORSLAG TIL ENDRINGER AV MARKAGRENSEN - OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Saken gjelder 
Bydel Stovner har mottatt «Høringsdokumentet – Forslag til justeringer og endringer av 
Markagrensen», fra Byrådsavdeling for finans.  
 
Offentlig ettersyn ble vedtatt i Byrådssak 1013.1/14. Frist for uttalelse er satt til 30.5.2014. 
 
Saksopplysninger 
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende områder, markaloven, av 1.9.2009 er i hovedsak 
basert på markagrensen slik den ble fastsatt i Kommunedelplan for Oslos del av Oslomarka 
(Markaplanen) i 1991. Markaloven åpner for at grensen kan både innskrenkes og utvides 
gjennom forskrift, jfr § 2 annet ledd. 
 
Forslag til justeringer og endringer av markagrensen vises på kommuneplankartet som et ikke 
juridisk objekt, og forslagene sendes derfor ut på høring parallelt med forslag til ny 
kommuneplan. 
 
Til saken  
Siden markagrensen ble gjennomgått ved Markaplanen i 1991 er det blitt vedtatt flere 
reguleringsplaner langs grensen uten at markagrensen er tilpasset ny arealbruk. Dette har 
medført at det ikke er en logisk sammenheng mellom vedtatt arealbruk og det som er et naturlig 
skille mellom byggesonen og marka.  
Det forutsettes at regulert arealbruk som ikke er i tråd med markalovens formål bør ligge i 
byggesonen, og regulert arealbruk som er i tråd med markaloven (friområder/friluftsområder) 
bør ligge i Marka – uavhengig av om planens arealbruk er gjennomført eller ikke dersom 
arealformålet fortsatt er aktuelt. Spesielt gjelder det der gjeldende regulering ikke er i tråd med 
markalovens formål. 
 
Aktuelle endringer foreslås som tilpasning til: 
-terreng/vegetasjon/karakter 
-til framtidig arealbruk 
-til markagrensen fastsatt i kommunedelplan for Oslos del av marka. 
 
I særskilte tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta i bruk områder som i dag ligger i marka til 
utbyggingsområder, dette gjelder Ravnkollen ved Romsås, Lysopp og Fredheim øst for 
Gjersrud-Stensrud, samt mindre justeringer ved Holmenkollen leir. 
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Markalovnes grense er sammenfallende med Kommunedelplan for Marka med unntak av 
området ved Riksarkivet og ved Tangerud. Disse avvikene er uhensiktsmessig og ønskes endret 
slik at de blir sammenfallende, og bidrar til utvidelse av Markalovens virkeområde. 
 
Seterbråten og Hellerudtoppen, er områder som ble endret som del av kommunedelpanen, men 
ikke i praksis. De to stedene foreslås endret i tråd med vedtaket i kommunedelplan for Marka. 
 
I høringsdokumentet foreslås totalt 27 justeringer og endringer av markagrensen, hvor noe areal 
legges til Marka og noe trekkes ut fra Marka. Tre større områder i Marka som vurderes til 
framtidig byutvikling legges inn i byggesonen, mens to områder i byggesonen forestås til 
marka som et makeskifte.  
 
Vurdering 
Bydel Stovner finner at de prinsipper som legges til grunn for justeringer av markagrensen er 
godt begrunnet og at arealregnskap for større grenseendringer er ivaretatt (528 daa ut/inn). 
 
Bydel Stovner velger å vurdere de mest nærliggende lokalitetene. Vi ser derfor bort fra 
lokaliteter 1 – 10 i Nordmarka, lokaliteter 16 – 22 i Østmarka, lokaliteter 26 -27 i Grønliåsen.  
Lokalitet 11,12 og15 gjelder Lillomarka, hvor vi vil kommentere Tangerud som ligger i 
bydelen. 
 
De endringene som har størst betydning for bydelen og nærområdet er lokalitetene 13 
Ravnkollen, 14 Bånkallia og 15 Tangerud.  
Lokaliteten Tangerud er en del av Gjelleråsmarka i som går langs kommunegrensa mot 
Skedsmo. 
  
Ved Tangerud følger markagrensen i dag kommunegrensen, mens et gammelt steingjerde 
danner grense for regulert boligområde. Tilgrensende areal i Skedsmo kommune ligger i 
Marka. Det oppfattes naturlig og logisk å flytte markagrensa til steingjerdet. Bydel Stovner 
tiltrer forslaget og Marka tilføres 5,4 daa, som følge av justeringen. 
Når det gjelder endringer ved at 123 daa ved Ravnkollen legges inn i byggesonen, og 
tilsvarende areal i Bånkallia legges til Marka er dette mer komplekst. Bydelene nord i 
Groruddalen trenger et løft og Ravnkollen vil kunne gi attraktive vestvendte boligområder, 
samtidig vil området nær Franzefoss Bruk As i Bånkall utvides til fordel for marka. Området 
har store natur- og friluftsverdier. Bånkallområdet grenser mot Stovner og bydelen ser positivt 
på slikt makeskifte. Området er i dag avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg i 
kommuneplanen, som del av byggesonen. 
Bydelen vil også være lydhør overfor Bydel Groruds syn i denne saken, da det er denne 
bydelen som er vert for endringer og foreslått makeskifte. En boligutvikling i Ravnkollen vil 
kunne styrke delbydelen Romsås positivt. Bydel Stovner ønsker ikke å ta stilling til antydet 
boligtall som er 300 boliger i tett-lav bebyggelse og 750 i lavblokkbebyggelse. Et endret 
arealbruksformål må følges opp planmessig etter behandling av grenseendringen som forskrift 
etter markaloven. 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Stovner bydelsutvalg har mottatt «Forslag til justeringer og endringer av marka grensen» til 
høring.  
Bydelsutvalget har følgende bemerkninger: 
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1. Stovner bydelsutvalg tiltrer foreslått endring i lokalitet 15 Tangerud, dvs markagrensen 
skal følge Markaplanen og ikke kommunegrensen, slik at et areal på 5,4 daa innlemmes 
i marka. 

2. Bydelsutvalget er positive til utvidelse av markagrensen ved Bånkall, slik at 123 daa fra 
byggesonen innlemmes i marka. 

3. Stovner bydelsutvalg er positive til at område i Ravnkollen endres fra marka til 
byggesone, da dette vil kunne bidra positivt til utviklingen i delbydel Romsås i Grorud 
bydel.  

4. Til pkt punkt 2 og 3, vil Stovner bydelsutvalg presisere at uttalelse fra Grorud 
bydelsutvalg skal tillegges sterkest vekt, da lokalitetene ligger i denne bydelen. 

 
Det vises for øvrig til saksfremlegget i sin helhet. 
 
 
 
Maria Brattebakke                                                        Reidunn Myster Beier 
bydelsdirektør                                                               spesialkonsulent 
 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 20/14    Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner  
 
Arkivsak: 200500271 
Arkivkode: 202 
Saksbehandler: Stolpe Madelene 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Helse- og sosialkomitéen 05.05.14 41/14  
Ungdomsrådet 05.05.14  
Oppvekst- og kulturkomitéen 06.05.14  
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 06.05.14 20/14  
Arbeidsutvalget 08.05.14  
Eldreråd 12.05.14  
Råd for funksjonshemmede 15.05.14  
Bydelsutvalget 22.05.14  
 
 
 
FOLKEHELSEPLAN 2014-2018 BYDEL STOVNER  
 
 
Vedlagt er administrasjonens forslag til Folkehelseplan for Bydel Stovner 2014-2018. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak 
Folkehelseplan 2014-2018 Bydel Stovner vedtas. 
 
 
 
 
Maria Brattebakke        Johan Torper 
bydelsdirektør         bydelsoverlege 
 
 
 
 
Vedlegg 
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Sak 21/14    Eventuelt  
 
Arkivsak: 201400012 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Aas Turid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 06.05.14 21/14  
 
EVENTUELT  
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Sak 22/14    Orienteringssaker  
 
Arkivsak: 201400011 
Arkivkode: 026.9 
Saksbehandler: Aas Turid 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Miljø-, plan- og samferdselskomitéen 06.05.14 22/14  
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































































































































































































































































































 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Stovner 
 Administrasjonen 

 

 
 

Protokoll 3/14 
 
 
Møte: Miljø-, plan- og samferdselskomitéen  
Møtested: Glassmøterommet, Karl Fossumsvei 30  

Møtetid: Tirsdag 08. april 2014 kl. 18.00     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder: Per Opsahl (H)  
   
Tilstede: Bjørn Hallme (A), Britt Lindhart (A), 

Atgeirr Flø Rasmussen (SV), Frithjof 
Funder (V), Olav Mellum (F) 

 

   
Forfall: Sumathi Wijeyaraj (A)  
   
Som vara møtte: Karl P. Olsen (A)  
   
I tillegg møtte:   
   
Møtesekretær: Reidunn Myster Beier  
 
Åpen halvtime 
Godkjenning av innkalling 
Godkjenning av sakskart 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 12 /14  Protokoll 
Sak 13 /14  Orienteringssaker 
Sak 14 /14  Eventuelt 
 
 
Befaring utendørs. 
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Sak 12 /14  Protokoll 
 
Vedtak (enstemmig) 
Protokoll fra møtet i MPS 11.03.14 godkjennes 
 
 
 
Sak 13 /14  Orienteringssaker 
 

A) Administrasjonen orienterte om at Bydel Stovner har mottatt melding fra Plan- og 
bygningsetaten med bekreftelse fra Omsorgsbygg KF om fullføring av Ruths vei. 
Arbeidene skal være fullført innen september 2014 

B) Administrasjonen har mottatt varsel fra Bymiljøetaten om oppstart av arbeider i 
Stovnerbakken/Stovnerfaret i uke 13. Arbeidet ble startet i fjor høst og skal nå 
ferdigstilles. 

 
Vedtak (enstemmig) 
MPS tar informasjonen til orientering 
 
 
Sak 14 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
MPS hadde åpnet møte med befaring gjennom bydelens områder som er aktuelle i 
forbindelse med: 
 

• Kommuneplan for Oslo – Oslo mot 2030, som ligger ute til offentlig ettersyn 
• Veiledende plan for offentlig rom i Stovner sentrum, som legges ut til off. ettersyn i 

sommer 
• Planprogram for Nedre Rommen, som legges ut til off. ettersyn i sommer 
• Groruddalssatsingens områdeløft: Sentergata, Gang-sykkelvei Fossumveien Nord, 

Rommensletta skulpturpark, Haugenhallen, Haugenstua Torg og kafe, Gang-sykkelvei 
rute Østre Akervei gjennom Haugenstua, Smedstuaparken, Parsellhagene, nye 
Haugenstua skole.  

 
Turen startet og sluttet i Karl Fossums vei 30. 
Det var 21 deltakere inkludert komiteens deltakere. 
 
 
Møtet ble hevet kl 20.20 
 
 
 
MILJØ-, PLAN- OG SAMFERDSELSKOMITEEN  
 
 
Per Opsahl       Reidunn Myster Beier 
leder        sekretær 
 
 


	MPS 06.05.14
	Saker til behandling
	1. Varslet planområdet ligger inne i Kommuneplan for Oslo 2030, jfr Temakart T 4, bestemmelse § 7.6 Naturmiljø. Plankart 1 viser at området skal byutvikles, helt eller delvis, noe som kan innebære motstridende interesser for deler av arealet. Begge ka...
	2. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har gjennomgått begrunnelse for endring i avgrensing av planområdet, jfr Rambølls notat nr 4 (vedlagt). Området foreslås båndlagt for regulering etter plan- og bygningsloven, men utbredelse av arealet må avklares...
	3. Arbeidsutvalget viser til pågående arbeid «Planprogram for Nedre Rommen», som forventes lagt ut til offentlig ettersyn sommeren 2014 (pbe-sak 2010006924), og gjør oppmerksom på at de to planområdene er overlappende.
	4. Stovner bydelsutvalgs arbeidsutvalg har merket seg at notatet påpeker at området generelt preges av søppel og hageavfall, noe bydelen også bemerket i sin uttalelse av 26.7.2008. Båndlegging av arealet må ikke føre til ytterligere forsøpling gjennom...
	5. Bydel Stovner gjør for ordens skyld oppmerksom på at Statens vegvesen fortsatt ikke har tatt endelig stilling til om Fossumdiagonalen skal etableres, samt at Yara har virksomhet som krever sikkerhetssone i området.
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