
 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 
 
Medlemmer/varamedlemmer av Bydelsutvalget. 
 
 
DET INNKALLES TIL MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
 
 
TIRSDAG 4. NOVEMBER 2014 KL 18.00 
 
I SOMMERROGT. 1,  
 
Åpen halvtime  
Opprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
                                                                                                                                                                                                           

DAGSORDEN:                                                                                                                             24.10. 31.10. 4.11                                                        
SAK 317/14 Protokoll fra bydelsutvalgets møte 30.9.14 X   
 318/14 Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 28.10.14  X  
 319/14 Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 

28.10.14 
 X  

 320/14 Referat fra arbeidsutvalget 21.10.14 X   
 321/14 Referat fra seniorrådet 28.10.14   X 
 322/14 Referat fra råd for funksjonshemmede 27.10.14  X  
 323/14 Referat fra ungdomsrådet 22.10.14  X  
 
 
Miljø- og byutviklingskomiteen:  
SAK 325/14 Bygdøynesveien 33 – 35, gnr 2, bnr 1251/509 

Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.08.2014 til 29.09.2014 
Forslag til detaljregulering 

X   

 326/14 Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302 
Søknad om bruksendring 

X   

 327/14 Skovveien 
Sikring av skolevei 

X   

 328/14 Navnsetting av plass mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt 
Nasjonalmuseum 

X   

 329/14 Admiral Børresens vei 4, gnr 2, bnr 693 
Oslo Sjømannskirke 

X   

 330/14 Stallen Barnehage  X   
 331/14 Bærum kommunes forslag til kommuneplan  

Innspill til høringsuttalelse fra Oslo kommune 
 

X   

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen:  
SAK 332/14 Økonomirapport pr september 2014 X   
 333/14 Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80 – salgsbevilling etter 

eierskifte 
X   
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 334/14 Kavakava, Pilestredet 75c – eierskifte X   
 335/14 Forespørsel om forståelse av forskrift om åpningstider for 

serverings- og skjenkesteder i bydel Frogner § 5 – uttalelse fra 
bydel Frogner 

X   

 336/14 Politivakt i bydel Frogner    
 337/14 Opprettelse av arbeidsgruppe for eventuell etablering av 

tilsynsutvalg for boliger 
   

 338/14 Delegasjon av deler av bydelsutvalgets myndighet til 
bydelsdirektøren ved behandling av høringsuttalelser til søknader 
om salgs- og skjenkebevillinger ved eierskifter 

   

 343/14 Byrådssak om nytt system for finansiering av sykehjemsplasser 
til høring i bydelsutvalgene - frist 10 nov 

X   

 344/14 Salsa De Paris, Huitfeldts gate 25 – bevilling etter eierskifte  X   
 345/14 Pause, Niels Juels gate 27 – ny bevilling  X   
  
 
Saker til behandling:  
SAK 339/14 Søknad om uttreden fra verv til bydelsutvalget (H) X   
 
 
 
Orienteringssaker: 
SAK 340/14 Brukervalg praktisk bistand – september  X   
 341/14 Brukervalg hjemmesykepleie – september X   
 342/14 Byrådets budsjettforslag 2015, økonomiplan 2015-2018, 

konsekvenser for bydel Frogner – muntlig orientering 
  X 

 
 
 
X – når sakspapirene vil være tilgjengelig på www.bfr.oslo.kommune.no/politikk  
 
 
 
Eventuelt 
 
 
Vel møtt! 
 
 
Oslo, 24. oktober 2014 

 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Til bydelsutvalgets medlemmer og vara 
 

 

 
 
 
 
TIL SAKSKARTET – BYDELSUTVALGETS MØTE 4.11.2014 
 
 
 
 
Tillegg til sakskartet                                                                                                               24.10 31.10 4.11 

O-SAK 346/14 REFERAT FRA MØTE I TILSYNSUTVALGET FOR 
HJEMMETJENESTER 18.09.2014 

 X  

O-SAK 347/14 REFERAT FRA MØTE I TILSYNSUTVALGET FOR 
HJEMMETJENESTER 23.10.2014 

 X  

SAK 348/14 ENDRINGER I HØYRES REPRESENTANTER TIL 
DRIFTSSTYRENE VED RUSELØKKA OG 
URANIENBORG SKOLER 

 X  

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Ødegaard (H) 
Bydelsutvalgets leder 
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Frogner bydelsutvalg 
Postboks 2400 Solli 
0201 Oslo 
 
 

     PROTOKOLL 
 
 
FRA MØTE I FROGNER BYDELSUTVALG 
TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2014 
 
Sommerrogt. 1, kl 18:00 
 
 
Til stede:  Høyre: Bjarne Ødegaard 
  Carl-Henrik Bastiansen 
  Beate Brovig Auke 
  Hans Magnus Borge 

Tjeran Vinje 
  Sverre Lorentzen 

Mette Langfeldt Sinding 
Elenor W. Holter 

   
 Arbeiderpartiet: Gunn von Krogh 
  Pål Nordenborg 

Jørn Boretti 
   
 Fremskrittspartiet: Hans Høegh Henrichsen 
   
 Venstre: Anne-Lise Bergenheim 
  Natasza P. Sandbu 
   
 SV: Erna Kahlbom 
 
Forfall: Ulf Hordvik (H), Nina Stanghov Ulstein (H), Emil Aas Stoltenberg (A) og Ole Jacob 
Kjendlie (A) 
 
 
Fra administrasjonen:  Fung. bydelsdirektør  Anne-Ma Moe-Christensen  
    Avd direktør   Heidi Damengen 
    NAV-leder   Knut Robert Sande   
    Leder barnehageseksjonen Gro Ingunn Kaasa 
    Barnehageseksjonen  Johan Eide   
     
   
Møtet ble ledet av:  Bjarne Ødegaard (H) 
BU-sekretær/ref.:  Kåre Sagmo-Søvde 
 
Møtet ble satt med 15 representanter m/møtende vararepresentanter. 
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ÅPEN HALVTIME:  

- Nikolay Bjørn Akselvoll  fra Ungdomsrådet hadde ordet vedrørende sykkelveg på 
strekningen Frogner plass – Solli plass – Nasjonaltheateret 
- Lillian Skrede og Martin Time  fra TV aksjonen hadde ordet vedrørende flere 
bøssebærere i bydel Frogner 
- Åshild Wangsteen Bjørvik og Anlaug Bergan Svozilik fra SU hadde ordet til sak 
301/14 - Hendelse med barn i barnehage – supplerende opplysninger 
 

 
ENDRING AV DAGSORDEN:  
 
 
Tilleggssaker: 
O-sak 299/14 - Svar på spørsmål fra Ivar Johansen (sv) vedr. sosialhjelpsutgifter 
O-sak 300/14 - Bydelens tilbakemelding til EST vedrørende kjøttfri mandag 
O-sak 301/14 - Hendelse med barn i barnehage – supplerende opplysninger  
O-sak 302/14 - Folkehelsearbeid i bydel Frogner 
O-sak 303/14 - Besøksvenn – et ambulerende dagaktivitetstilbud 
O-sak 304/14 - Oscar Demenssenter – når mestring gjelder 
O-sak 305/14 - Frisklivssentralen – livslyst når det røyner på – kreft 
O-sak 306/14 - Frisklivssentralen – når mestring gjelder 
O-sak 307/14 - Oscar – hvordan forebygge fall? 
O-sak 308/14 – Røykesluttkurs 
O-sak 309/14 - Frisklivssentralen – bra mat kurs 
O-sak 310/14 - Oscar – rask psykisk helsehjelp 
O-sak 311/14 - Oscar dagrehabilitering 
O-sak 312/14 - Protokoll fra FISU Frogners møte 18.09.2014 
Sak 313/14 - Status på tiltak i forbindelse med landsomfattende tilsyn med 
barnevernstjenesten – forespørsel fra Høyre 
Sak 314/14 - Evaluering av opplæring for bydelens tilsynsutvalg – forslag fra Høyre 
Sak 315/14 - Spørsmål angående økonomirapport – fra Høyre 
 
Sak 301/14 Hendelse med barn i barnehage – supplerende opplysninger ble enstemmig 
vedtatt å behandle som første sak.  
 
Sak 271/14 Økonomirapport pr august 2014 – status for innsparingstiltak vedtatt 01.07.2014 
og økonomisk status med aktivitetstall pr 31.08.2014 og sak 315/14 Spørsmål angående 
økonomirapport – fra Høyre ble enstemmig vedtatt å behandle under ett. 
  
Sak 316/14 Kontinuerlig oppfølging av tilsynsrapporter i HUSK ble enstemmig vedtatt å sette 
på kartet.  
 
 
INHABILITET: ingen meldte.  
 
 
 
 



 3

SAK 260/14 
 

PROTOKOLL FRA BYDELSUTVALGETS MØTE 26.8.14 
 
VEDTAK:  
Protokollen ble godkjent. 
 
Merknad fra Høyre:  
Det er en feil i protokollen fra forrige BU-møte knyttet til Tjeran Vinjes 
punkt under eventuelt angående barnehagesaken. 
 
Tjeran og Høyre (via meg som gruppeleder) ønsker at dette kommer i 
referatet, og at administrasjonen legger dette skriftlig frem med de 
vanlige sakspapirene (fredag kl.1200) til BU-møtet tirsdag 30. sept 
 
Følgende må med i protokollen fra forrige møte: 
 

Hva var det faktiske hendelsesforløpet (hvordan ble gutten funnet, 
gjennoppliving etc). 
Hvordan var informasjonen til foreldrene i barnehagen. 
Hvordan var informasjonen og oppfølgingen av de ansatte i barnehagen. 
Hvordan var informasjonen og oppfølgingen av guttens og guttens 
foreldre. 
Hva har blitt gjort i ettertid og konklusjon. 
 
 

SAK 261/14 
 

PROTOKOLL FRA HELSE-, UNGE-, SOSIAL-, OG 
KULTURKOMITEEN (HUSK) 23.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 

  
SAK 262/14 
 

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 16.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 263/14 
 

REFERAT FRA MØTE I SENIORRÅDET 16.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 
 

SAK 264/14 
 

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
22.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
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SAK 265/14 
 

PROTOKOLL AMU 29.9.14 
 
SAKEN UTGIKK 
 
 

SAK 266/14  
 
 

PROTOKOLL MBU 29.9.14 
 
SAKEN UTGIKK 
 
 

SAK 267/14  
 

REFERAT FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 24.9.14 
 
VEDTAK:  
Referatet ble tatt til orientering.   
 

 
 
Saker til behandling: 
SAK 268/14  
 

BYGDØY ALLÉ 63C, GNR 212, BNR 51 
BYGGESAK TIL UTTALELSE  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har byggesak for eiendommen Bygdøy allé 63c, gnr 212, 
bnr 51 til uttalelse. Søknaden er avhengig av dispensasjoner fra regulert 
formål og byggteknisk forskrift. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. 
 
Bydelsutvalget mener de to foreslåtte fasadeendringene kan aksepteres 
med forbehold om at eventuelle føringer fra Byantikvaren etterkommes.  
 
Bydelsutvalget ber om at den foreslåtte løsningen for universelt tilpasset 
hovdeadkomst detaljeres og at den utformes slik at både antikvariske og 
tilgjengelighetskrav oppfylles.. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at forskrifter om støy og ventilasjon blir 
oppfylt. 
 
Forslag til vedtak ble vedtatt med 12 stemmer for (8H, 2V, 1F, 1SV) 
og 3 stemmer mot (3A) 
 
 

SAK 269/14 
 

SØRKEDALSVEIEN, TETTBYGD STRØK – FARTSGRENSE 
UTTALELSE  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har mottatt forslag om endring av fartsgrense i 
Sørkedalsveien mellom Essendrops gate og Diakonveien til uttalelse. 
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Bydelsutvalget mener det er grunn til å definere den aktuelle delen av 
Sørkedalsveien som tettbygd strøk. Byområdet i nedre del av 
Sørkedalsveien har sterk økning av både bolig- og kontorbebyggelse, og 
grenser til transformasjonsområdet Majorstulokket.  
 
Bydelsutvalget slutter seg til Bymiljøetatens forslag at Sørkedalsveien 
mellom Essendrops gate og Diakonveien defineres til å ligge innenfor 
tettbygd strøk, og dermed får en fartsgrense på 50 km/t. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 270/14 
 

FORSØPLING AV OSLO – FROGNER SPESIELT  
 
Forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget bes om å bli orientert om fremdrift og resultater av dette 
på BUs møte i oktober. Det bes også om å redegjøre for mulighet til å 
omfatte gater og torg i tillegg til parker, selv om dette er Bymiljøetatens 
område. 
 
 I tillegg ønsker vi at leder for prosjektet inviteres til å komme på neste 
MIBU-møte for å kunne svare på spørsmål.  
 
Forslag til vedtak fra Høyre:  
1. Bydelsutvalget ber administrasjonen skrive en forespørsel til 

Bymiljøetaten med følgende innhold: 

Det har over tid kommet bekymringsmeldinger til Bydelsutvalget om 
manglende søppeltømming i bydel Frogner. Dette gjelder spesielt 
søplekasser i parkområder, ved større møteplasser og handlegater. Søppel 
fra hurtigmat er særlig synlig lørdag og søndag formiddag etter 
bespisning sent på kveld/natt til lørdag og søndag.  Dette er utrivelig for 
innbyggerne og besøkende i bydelen vår. 
 
Bydel Frogner ber om et svar fra etaten på om og når følgende punkter 
kan imøtekommes: 
 

• Forbedre søppelplanlegging slik at det sikres tilstrekkelig 
tømming av søppelkasser i områder og på tidspunkter hvor det er 
særlig behov. For Frogner gjelder dette spesielt: 

o Frognerparken (særlig ved inngangene) 
o Majorstuen 
o Bogstaveien /Hegdehaugsveien 
o Bygdøy alle (nederste del mot Solli plass-mye knust 

glass) 
o Frognerveien, utenfor McDonalds 

• Reallokere ressurser slik at flere er på jobb når det er mest behov 

• Videre savner vi søppelkasser på følgende steder/gater: 
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o Eckerbergsgate nord for Frognerveien 
o Neuberggata fra Vestkanttorget og opp mot Bogstaveien 

• Sette inn større søppelkasser der det er ekstra stort behov 
• Sette inn en ekstra søppelkasse for engangsgrill ved inngangen til 

parkeringsplassen på Huk i sommersesongen 
• Sette opp kasser for kildesortering på flere steder bydelen 
• Etablere et effektivt system for at publikum kan varsle etaten om 

overfylte søppelkasser og sikre oppfølging av varsel 
• Sørge for at det er søppelkasser på alle holdeplasser for buss, 

trikk og t-bane 

• Flere sigarettsøppelkasser i trafikerte gater som 
Bogstaveien/Hegdehaugsveien og nedre del av Frognerveien  

• Sørge for bedre opprydding av sneiper rundt diverse 
serveringssteder 

 
2. Videre vises det til orienteringssak 129/13 om Rusken samt et 

tilleggsnotat til BU-møtet 30.4. Det ble vedtatt at: 

Bydelsutvalget er fornøyd med at vedlikeholdsgruppen nå utvides til 
Bydelsrusken i samarbeid med NAV-kontoret og Rusken i Oslo 
kommune for å styrke arbeidet med å holde bydelen i god stand ved at:  
 
• Bydelen vil utstyre vedlikeholdsgruppen med arbeidstøy merket 

Rusken, samt utstyre biler etc. med logoen til Bydelsrusken.  
• Det er utarbeidet en tilskuddsøknad for å øke deler av maskinparken 

etc.  
• Bydelen har utpekt en person ved NAV til å delta i Ruskenforum 

(Ruskenforum er et initiativ til et tettere samarbeid med nærmiljøet i 
bydelen og hensikten med forumet er å få til en mer helhetlig 
samhandling mellom etater, næringsliv, gårdeiere, velforening, 
politiet, frivillige organisasjoner og bydelsadministrasjon i bydelen. 
Målet er sammen å skape en enda renere, tryggere og triveligere 
bydel)  

• Bydelsrusken er et kommunalt arbeidstreningstiltak i samarbeid med 
NAV. Vi merker oss at samarbeidet vil handle om de 
ansvarsområdene bydelen har som er grøntområder, vedlikehold og 
drift av eiendom bydelen forvalter og annet bydelsansvar. Rusken vil 
bidra med å finansiere utstyr for renhold, noe arbeidsantrekk og bidra 
til drift av bil. Rusken vil også bidra med sine patruljer ved behov. 
Bydelsutvalget ber om at en gjennom Ruskenforum ser på mulighet 
for ytterligere å styrke samarbeidet med antall sysselsatte personer og 
også utvide ordningen til større beredskap for å holde bydelens 
gater og fortau rene for avfall.  

Bydelsutvalget bes om å bli orientert om fremdrift og resultater av dette 



 7

på BUs møte i oktober. Det bes også om å redegjøre for mulighet til å 
omfatte gater og torg i tillegg til parker, selv om dette er Bymiljøetatens 
område. 
 I tillegg ønsker vi at leder for prosjektet inviteres til å komme på neste 
MIBU-møte for å kunne svare på spørsmål.  
 
Forslag til vedtak fra Høyre ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 
1SV) 
 

 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen: 
SAK 271/14 
 

ØKONOMIRAPPORT PR AUGUST 2014 – STATUS FOR 
INNSPARINGSTILTAK VEDTATT 01.07.2014 OG ØKONOMISK 
STATUS MED AKTIVITETSTALL PR 31.08.2014  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget vedtar Økonomirapport pr august 2014 - status for 
innsparingstiltak vedtatt 01.07.2014 og økonomisk status med 
aktivitetstall pr 31.08.2014. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
14 stemmer for (8H, 2V, 1F, 3A) og 1 stemme mot (1SV) 
 
Protokolltilførsel fra SV:  
En ansvarlig løsning på bydelens alvorlige økonomiske problemer vil 
være at Bydelsutvalget ber Byrådet om økonomisk støtte ut over den 
bufferen som er satt av til budsjettjustering for bydelene i "FO4 
økonomisk sosialhjelp». 
Sosialhjelpsbudsjettet for bydelene må styrkes, spesielt i Bydel Frogner, 
hvor avviket er rapportert å være på 24,9%, i henhold til byråd Øystein 
Eriksen Søreides svar til SVs Ivar Johansen (O-SAK 299/14). 
 
SV er sterkt kritisk til en innsparingsmodell som fremkommer av Høyres 
forslag og skriftlige spørsmål til administrasjonen. En «coachingbasert» 
lederkultur etter den presenterte forretningsmodellen mener SV ikke er 
veien å gå for å sikre en trygg og god arbeidshverdag for de ansatte hvor 
gode tjenester til innbyggerne er målet. 
 
SV registrerer videre at det hevdes at merutgifter hos tjenestene i bydelen 
skyldes for høy grunnbemanning og høyere sykefravær enn budsjettert. 
At sykefravær går opp er i samsvar med at tjenestene må styrkes, ikke 
svekkes ytterligere. SV er bekymret for at bydelen havner i en vond 
sirkel hvor tiltakene for innsparing i budsjettet, fører til en forverret 
økonomisk situasjon for bydelen som igjen vil kunne føre til et hardere 
og mer usosialt arbeidsliv. Det er også de svakest stilte gruppene i 
bydelen som først vil merke konsekvensene av innsparingstiltakene hos 
hjemmesykepleien, sosialhjelpen, barnevernet samt de som trenger 
praktisk bistand 
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SAK 272/14 
 

COLOSSEUM KINO, FRIDTJOF NANSENS VEI 6 – 
EIERSKIFTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kino AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Colosseum kino, Fridtjof Nansens vei 6. 
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6 ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 273/14 
 

DEN GAMLE MAJOR, BOGSTADVEIEN 66 – EIERSKIFTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Resthon AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Den Gamle Major, Bogstadveien 66. 
Eiendommen, Bogstadveien 66, ligger i en hovedferdselsåre. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 274/14 
 

GIMLE KINO, BYGDØY ALLE 39 – EIERSKIFTE  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Oslo Kino AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Gimle kino, Bygdøy allé 39. 
Eiendommen, Fridtjof Nansens vei 6 ligger i en hovedferdselsåre. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 275/14 
 

NHO – NÆRINGSLIVETS HUS, MIDDELTHUNS GATE 27 – NY 
BEVILLING  
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Eurest AS gis serverings og 
skjenkebevilling ved NHO – Næringslivets hus, Middelthuns gate 27.  
Eiendommen, Middelthuns gate 27 er en enkelteiendom med særskilt 
åpningstid. Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 276/14 
 

THON HOTEL VIKA ATRIUM, MUNKEDAMSVEIEN 45 – 
EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Mecca AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45. 
Eiendommen, Munkedamsveien 45 ligger i sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 277/14 
 

VINMONOPOLET AKER BRYGGE, BRYGGEGATA 9 – NY 
SALGSBEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Aktieselskapet 
Vinmonopolet om salgsbevilling ved Vinmonopolet Aker Brygge, 
Bryggegata 9 innvilges. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 278/14 
 

KONGEN MARINA KAFE, FROGNERSTRANDA 4 – 
INNFØRSEL TIL EGEN VIRKSOMHET 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Kongen Marina AS om 
innførsel til egen virksomhet ved Kongen Marina Kafe innvilges. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 279/14 
 

THON SLOTTSPARKEN APPARTMENT, WERGELANDSVEIEN 
5 – EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Semb AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Thon Slottsparken Appartment, Wergelandsveien 5. 
Eiendommen, Wergelandsveien 5 ligger i indre sentrum. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
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SAK 280/14 
 

STØYMÅLERTJENESTEN – HVA SKJER? 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Helsetjenesten i bydel Frogner er bekymret over det reduserte tilbudet 
vedrørende støy til beboere og næringsvirksomhet, og ber om at tjenesten 
overføres Helseetaten for forsvarlig oppfølging. 
 
Forslag til vedtak fra A: 
Helsetjenesten i bydel Frogner er svært bekymret over det reduserte 
tilbudet vedrørende støy til beboere og næringsvirksomhet, og ber om at 
tjenesten overføres Helseetaten for forsvarlig oppfølging. 
 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
11 stemmer for (8H, 2V, 1F) og 4 stemmer mot (3A, 1SV) som stemte 
for forslag til vedtak fra A  
 
 

SAK 296/14 
 

CAFE FEDORA, FROGNERVEIEN 22 – NY BEVILLING 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at The Brooklyn Company AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved Cafe Fedora, Frognerveien 22. 
Eiendommen, Frognerveien 22 ligger i et boligområde. Åpningstider 
reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble vedtatt med 
12 stemmer for (8H, 2V, 1F, 1SV) og 3 stemmer mot (3A) 
 
 

SAK 297/14 
 

THON HOTEL GYLDENLØVE, BOGSTADVEIEN 20 – 
EIERSKIFTE 
 
Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteens innstilling: 
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Easy AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Thon Hotel Gyldenløve, Bogstadveien 20. 
Eiendommen, Bogstadveien 20 ligger i en hovedferdselsåre. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten. 
 
Forslaget fra helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen ble enstemmig 
vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Saker til behandling: 
SAK 281/14 
 

SØKNAD OM FRITAK FOR VERV VED UNGDOMSRÅDET I 
BYDEL FROGNER   
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger søknaden fra Nicholas Bertheau Solem. 
Ungdomsrådet oppnevner selv nye medlemmer i deres sted. 
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Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 

 
Orienteringssaker: 
O-SAK 282/14 
 

REGLEMENT FOR GODTGJØRING AV FOLKEVALGTE VERV I OSL O 
– NYE SATSER PR. 01.05.2014 – KORREKSJON  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 283/14 
 

BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND – AUGUST   
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 284/14 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE – AUGUST   
 
Saken ble tatt til orientering 

O-SAK 285/14 
 

OSCAR – HELSE I HVERT ROM  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 286/14 
 

TILBAKEMELDING FRA KRV OM FORVALTNINGSREVISJON  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 287/14 
 

TILBAKEMELDING FRA HELSE- OG SOSIALOMBUDET 2013 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 288/14 
 

KLAGESAKER STØY – OVERSIKT OVER SAKER BEHANDLET 2. 
TERTIAL  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 289/14 
 

TILSYNSRAPPORT FAGERBORGHJEMMET 03.08.2014 – SVAR FRA 
SYE  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 290/14 
 

UTVIKLING AV BARNEHAGER I BYDEL FROGNER FRA 2006 TI L I 
DAG  
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Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 291/14 
 

UTVIKLING AV OMRÅDET RUNDT PAVILJONGEN PÅ MAJORSTUE N 
MED SKATEBOARD OG SITTEGRUPPER  
  
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 292/14 
 

UTVIKLING OG STATUS NORABAKKEN – DEMENSTILTAK OG 
VELFERDSTEKNOLOGI  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 293/14 
 

TERTIALSTATISTIKK 2014 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 294/14 
 

ORIENTERING OM BEHOV FOR OPPGRADERING/OMBYGGING AV 
EKSISTERENDE GATETUN I BYDELEN  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 295/14 
 

KLAGEREGISTRERING NAV – TERTIALRAPPORT TIL BU  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 298/14 
 

TINKERN PARK - REHABILITERING - UNIVERSELT TILPASSE T PARK  
BYDELSTILTAK FOR BARN OG UNGE  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Tilleggssaker: 
O-SAK 299/14 
 

 
SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDR. 
SOSIALHJELPSUTGIFTER  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 300/14 
 

BYDELENS TILBAKEMELDING TIL EST VEDRØRENDE KJØTTFRI  
MANDAG  
 
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 301/14 
 

HENDELSE MED BARN I BARNEHAGE – SUPPLERENDE 
OPPLYSNINGER  
 
Forslag til vedtak fra H og V:  
Bydelsutvalget mener bydelsadministrasjonen har håndtert denne saken på en 
mangelfull måte.  Dette gjelder følgende momenter: 
 
• Det har tydeligvis vært en mangelfull håndtering av kommunikasjon til øvrige 

foreldre i barnehagen, noe som fremkommer av korrespondanse mellom 
barnehagens samarbeidsutvalg (SU) og bydelsadministrasjonen.  

 
• Det har vært en mangelfull hendelsesrapportering til Arbeidsutvalget og 

Bydelsutvalget (BU) underveis i saken.  Det er kritikkverdig at BU ikke har blitt 
informert om samarbeidsutvalgets kritikk av saksforløpet.  Det er også 
kritikkverdig at Arbeidsutvalget i november/desember ikke ble informert om 
misnøyen fra foresatte i barnehagens i forbindelse med denne saken. 

 
• Det har vært en mangelfull prosess i etterkant av forrige bydelsutvalgsmøte (26. 

august, 2014) hvor Tjeran Vinje (H) ba om en konkret beskrivelse av 
håndteringen/kommunikasjonen med foreldre og ansatte i etterkant av 
hendelsen, herunder rutiner for hendelser og hvordan man har forbedret disse i 
etterkant.  I etterkant av dette BU-møtet ble Tjeran Vinje (H) invitert til et møte 
med administrasjonen som belyste saken. Tjeran Vinjes bestilling av en skriftlig 
beskrivelse var fremdeles gjeldende. 
 
Det ble i arbeidsutvalgsmøte (16. august, 2014) redegjort for at saken vanskelig 
kunne bli holdt i et åpent møte på grunn av sensitiv informasjon.  
Arbeidsutvalget vedtok at saken likevel skulle fremlegges BU og behandles i et 
lukket møte.   
 
BUs leder og nestleder torsdag 25. september fikk utlevert et foreløpig 
dokument i saken. Dokumentet som BUs leder og nestleder var ikke stemplet i 
henhold til regler om at det var unntatt offentlighet.   Da Høyres gruppeleder 
skriftlig ba om at saken og sakspapirene også skulle sendes til de øvrige BU-
medlemmer fredag 26. september som er frist for å fremlegge dokumenter til 
BU fikk han ikke svar fra administrasjonen, og fikk senere vite, gjennom BUs 
leder, at saken ikke kunne sendes per e-post ut på grunn av krav til å unnta 
saken fra offentlighet.  Høyres gruppeleder forsøkte å få kontakt via telefon uten 
å få svar. Da han gikk til kontoret kl 17.15 var det ingen i administrasjonen til 
stede som kunne gi han innsyn i dokumentet.  
 
Høyres gruppeleder sendte et nytt krav til administrasjonen søndag 28. 
september om å sende dokumenter til bydelsutvalgets medlemmer. Dette 
saksfremlegget ble sendt i sladdet form til bydelsutvalgets medlemmer mandag 
29. september - dagen før møtet i bydelsutvalget.  Bydelsutvalget mener hele 
denne prosessen ville vært mye mer konstruktiv om disse dokumentene hadde 
blitt sendt ut fredag 26. september som andre papirer, evt. tidligere, som er 
vanlig praksis i bydelen. Ingen øvrige møter eller forsinkelser hadde vært 
nødvendige for å svare ut bestillingen fra Tjeran Vinje. 
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• Det må også påpekes at det har vært mangelfull sladding av dokumenter, og 

barnets navn kan identifiseres/fremgår av papirene.  Dette ble påpekt og rettet 
opp.  Det er fremdeles mulig å identifisere barnehagen hendelsen oppstod fordi 
navn på ny bestyrer fremkommer. 

 
• Det har vært manglende rutiner for å unnta saken fra offentligheten, både ved å 

unngå rapportering av dokumenter som lett kunne anonymiseres og også 
manglende stempling av dokumenter som er unntatt offentligheten.   

 
Bydelsutvalget ber om at administrasjonen gjennomgår sine krise- og 
beredskapsplaner.  I planene bør det utarbeides klare retningslinjer for 
informasjonsgang og krisekommunikasjon. 
 
Bydelsutvalget ber om en gjennomgang av sikkerhetsrutinene i bydelens 
barnehager.   
 
Bydelsutvalget ber administrasjonen redegjøre om de har vært i kontakt, eller har 
vurdert kontakt, med eksterne leverandører for bistand i arbeidet. 
 
Bydelsutvalget ber om en sluttrapport fra administrasjonen når politiets 
etterforskning er sluttført. 
 
Bydelsutvalget ber om en tydeliggjøring av retningslinjer for hendelsesrapportering 
hvor det fremkommer hvilke typer hendelser som skal ha hvilken type rapportering, 
og hvem som skal motta informasjon og når. 
 
Til slutt ønsker Bydelsutvalget å uttrykke sterk bekymring over informasjon som 
fremkommer i dagens åpne halvtime hvor barnehagens samarbeidsutvalg uttrykker 
klar uenighet i administrasjonens saksfremlegg og hendelsesforløp. 
 
Forslag til vedtak fra H og V ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 
Administrasjonens merknad til BU-sak  301/2014 (30.9.2014) 
 
 
Merknad 1: 
Bydelen vil påpeke at Arbeidsutvalget den 16. september satte saken på kartet til 
lukket møte. Det følger av dette at sakspapirene ville bli omdelt i møtet 30. 
september. Det var således ikke aktuelt eller nødvendig å ferdigstille dokumentet 
før helgen, slik Høyres gruppeleder hevder. 
BU-leder henvendte seg pr tlf til bydelsadministrasjonen fredag kveld 26. 
september, og henviste til at borgerlig gruppe ville behandle saken i åpent møte. 
Han ble da orientert om at saken ville bli omarbeidet i tråd med dette, og sendt ut i 
løpet av mandag 29.september. 
 
Merknad 2: 
Bydelen har ikke mottatt noen politirapport eller på annen måte blitt gjort kjent med 
noen konklusjon i en slik rapport, dersom den foreligger. 



 15

 
 

O-SAK 302/14 
 

FOLKEHELSEARBEID I BYDEL FROGNER  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 303/14 
 

BESØKSVENN – ET AMBULERENDE DAGAKTIVITETSTILBUD  
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 304/14 
 

OSCAR DEMENSSENTER – NÅR MESTRING GJELDER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 305/14 
 

FRISKLIVSSENTRALEN – LIVSLYST NÅR DET RØYNER PÅ – K REFT 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 306/14 
 

FRISKLIVSSENTRALEN – NÅR MESTRING GJELDER 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 307/14 
 

OSCAR – HVORDAN FOREBYGGE FALL? 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 308/14 
 

RØYKESLUTTKURS 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 309/14 
 

FRISKLIVSSENTRALEN – BRA MAT KURS 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 310/14 
 

OSCAR – RASK PSYKISK HELSEHJELP 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

O-SAK 311/14 
 

OSCAR DAGREHABILITERING 
 
Saken ble tatt til orientering 
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O-SAK 312/14 
 

PROTOKOLL FRA FISU FROGNERS MØTE 18.09.2014 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

SAK 313/14 
 

STATUS PÅ TILTAK I FORBINDELSE MED LANDSOMFATTENDE 
TILSYN MED BARNEVERNSTJENESTEN  
– FORESPØRSEL FRA HØYRE 
 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

SAK 314/14 
 

EVALUERING AV OPPLÆRING FOR BYDELENS TILSYNSUTVALG – 
FORSLAG FRA HØYRE 
 
Forslag til vedtak fra H: 
Evaluering av opplæring for bydelens tilsynsutvalg 
 
2. september arrangerte administrasjonen i Bydel Frogner opplæring for 
medlemmene i bydelens tilsynsutvalg. Det har vært en del utskiftninger av 
medlemmer i utvalgene og det var derfor mange nye tilsynsutvalgsmedlemmer på 
opplæringen. 
 
Opplæringen av tilsynsutvalgets medlemmer er viktig for at tilsynsutvalgene skal 
kunne ivareta sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.  
 
Bydelsutvalget ønsker derfor en evaluering av opplæringen som er gitt både fra 
administrasjonen og fra deltagerne på opplæringen med hensyn til kvalitet og 
deltagernes utbytte. 
 
Evalueringen bør inneholde: 
 

• Avsnitt om administrasjonens mål med opplæringen 
• Egen vurdering av måloppnåelsen 
• Deltagernes vurdering av opplæringen 

 
Deltagernes blir bedt som å svare på et spørreskjema om hvordan de opplevde 
opplæringen. 
 
Deltagerne svarer på: 
 

• Forventninger til opplæringen 
• Hvorvidt forventningene ble innfridd 
• Om opplæringen var tilstrekkelig 
• Elementer de savner 
• Hva de var fornøyde med 
• Om de har behov for ytterligere opplæring 
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Det må utarbeides klare mål for opplæringen av tilsynsutvalgenes medlemmer og 
det er behov for å vurdere om omfanget av opplæringen bør utvides. Bydelsutvalget 
vil ta stilling til dette når evalueringen foreligger. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

SAK 315/14 
 

SPØRSMÅL ANGÅENDE ØKONOMIRAPPORT – FRA HØYRE 
 
Behandlet sammen med sak 271/14 - Økonomirapport pr august 2014 – status 
for innsparingstiltak vedtatt 01.07.2014 og økonomisk status med aktivitetstall 
pr 31.08.2014 
 

SAK 316/14 KONTINUERLIG OPPFØLGING AV TILSYNSRAPPOR TER I HUSK 
 
Forslag til vedtak fra H:  
Kontinuerlig oppfølging av tilsynsrapporter i HUSK 
 
BU vil innføre en mer systematisk oppfølging av rapporter fra tilsynsutvalg for 
institusjoner. Det skal heretter føres en løpende oversikt over: 

• Navn på institusjon 
• Dato for tilsyn 
• Dato for tilsynsrapport 
• Avvik 
• Type avvik (finn 3-6 hensiktsmessige typer) 
• Anbefalinger 
• Tiltak per avvik/anbefaling (hovedsakelig svar fra SYE) 
• Frist for tiltak 
• Status for tiltak (Tiltak lukket, åpent eller utgått frist)  

 
Listen bør lages i Excel for lett å kunne sortere ut for eksempel navn på institusjon 
eller type avvik. Dette vil lette arbeidet med å holde oversikten og fremdriften i 
tilsynsarbeidet og gjøre det lettere for administrasjonen og bydelsutvalget å fatte 
konkrete vedtak rundt oppfølgingen.  
 
Oversikten vedlegges sakspapirene til HUSK til behandling iht normal prosess og 
vedlegges BU til orientering. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (8H, 2V, 1F, 3A, 1SV) 
 
 

 
 
 
Eventuelt 

- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om møte i BYM der det ble informert om pågående 
planarbeid for Frogner stadion 
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- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om byrådets budsjett for 2015 som gir et kutt på 20 
millioner kr. i bydelens budsjett for 2015 sammenlignet med budsjett for 2014. Det ble 
også orientert kort om administrasjonens pågående arbeid med budsjett for 2015. 

- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om at byrådet har fremmet sak til bystyret om 
flerbrukshall på Uranienborg skole 

- Bjarne Ødegaard (H) orienterte om tildelte seniorpris til Bydøy Seniorsenter, samt om 
flere nominasjoner for ulike tiltak i bydelen 

- Beate Brovig Auke (H) bad administrasjonen ta en gjennomgang av 
kontaktinformasjon til utvalgs- og rådsmedlemmer på WEB.  

- Beate Brovig Auke (H) ønsket å endre protokoll fra BUs møte 25.06.2014  
 
 
 
 
Møtet ble hevet kl.: 20.30 
 
 
 
Protokollen godkjent. 
 
 
Oslo, 3. oktober 2014 
 
 
 

 
          
 
 

 
Bjarne Ødegaard (H)        
bydelsutvalgets leder       Kåre Sagmo-Søvde 
         bydelsutvalgets sekretær 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
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Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 
 
Tilstede: Ulf Hordvik (H), Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Sverre Lorentzen 

(H), Mette Langfeldt Sinding (H), Mette Kongshem (H), Gunn von Krogh (A), 
Emil Aas Stoltenberg (A), Anne-Lise Bergenheim (V), Jan Tank-Nielsen (F), 
Karin Beate Theodorsen (SV) 

Fravær: Elenor W Holter (H)  
Møtegruppe: Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtested:  Sommerrogata 1, 5. etasje 
Møtetid: 28.10.2014 kl 18.00 
Referent.: Liv-Marit Nikolaisen 
Telefon: 23 42 49 32, mobil 416 200 76 
 
 
 

Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 28.10.2014 
 
Åpen halvtime 
 
Ketil Fagervik, pastor og daglig leder samt Siri Tomine Eide, barne- og ungdomsansvarlig fra 
Misjonskirken orienterte om Mibu- sak 122/14 – BU-sak 326/14. 
 
Sigmund Skeie orienterte om Skolesenter Majorstuen, forslag til ungdoms- og videregående skole 
på Majorstuen. I orienteringen deltok følgende personer fra Majorstuen skole: Jonas Persson, 
assisterende rektor, Siv Bergum og Åsne Seierstad FAU, samt Karin Kvam fra Den Tyske skole. 
 
Til dagsorden: 
Sak 125/14, Admiral Børresens vei 4, ble enstemmig vedtatt utsatt på forslag fra høyre. 
 
Protokoll fra møte i Miljø- og byutviklingskomiteen 19.08.2014 ble godkjent 
 
 
Sak 121/14 
BU-sak 
325/14 
 

Bygdøynesveien 33 – 35, gnr 2, bnr 1251/509 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.08.2014 til 29.09.2014 
Forslag til detaljregulering 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har forslag til detaljregulering for eiendommen Bygdøynesveien 
33-55, gnr 2, bnr 1251 til uttalelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 14/11 – 
25.01.2011 samt sak 82/12 – 27.03.2012. Vedtak følger vedlagt. 
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Bydelsutvalget opprettholder sin støtte til forslagsstillers ønske om en 
reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og 
kulturminner på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget ser at forslagsstiller legger til rette for eksisterende antall 
parkeringsplasser for eksisterende museumsvirksomhet. Med utgangspunkt i 
dokumentert behov ber bydelsutvalget om at det legges til rette for både buss- og 
personbilsparkering.  
 
Bydelsutvalget opprettholder en restriktiv holdning vedrørende tilbygg og endret 
eksteriør på eksisterende bebyggelse, men åpner for foreslått mindre tilbygg på 
10 m2 til de verneverdige villaene. Bydelsutvalget støtter for øvrig alternativ II til 
detaljregulering. 
 
Forslag til nytt siste avsnitt fra H og F: 
Bydelsutvalget mener tiltakshaver med Alternativ 1 tar tilbørlig hensyn og 
anbefaler at dette legges til grunn. 
 
Forslag til vedtak med endring fra H og F ble vedtatt mot 4 stemmer, (1 SV, 
2 A, 1V). 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget har forslag til detaljregulering for eiendommen Bygdøynesveien 
33-55, gnr 2, bnr 1251 til uttalelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 14/11 – 
25.01.2011 samt sak 82/12 – 27.03.2012. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget opprettholder sin støtte til forslagsstillers ønske om en 
reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og 
kulturminner på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget ser at forslagsstiller legger til rette for eksisterende antall 
parkeringsplasser for eksisterende museumsvirksomhet. Med utgangspunkt i 
dokumentert behov ber bydelsutvalget om at det legges til rette for både buss- og 
personbilsparkering.  
 
Bydelsutvalget mener tiltakshaver med Alternativ 1 tar tilbørlig hensyn og 
anbefaler at dette legges til grunn. 
 
 

Sak 122/14 
BU-sak 
326/14 
 

Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302 
Søknad om bruksendring  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har søknad om bruksendring fra kontor til serveringssted for 250 
m2 i 1. etasje i eiendommen Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302 til uttalelse. 
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra gjeldende regulering. 
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Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at gjeldende forskrifter (f.eks. støy, ventilasjon og 
universell tilpasning) blir oppfylt. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 123/14 
BU-sak 
327/14 
 

Skovveien 
Sikring av skolevei 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har fra styret i sameiet Skovveien 20 mottatt en henvendelse 
vedrørende manglende sikkerhet for skoleelever, barn og beboere i Skovveien.  
 
Bydelsutvalget er kjent med at både Uranienborg barne- og ungdomsskole og 
Den franske skole med barneskole og barnehage samt Hartvig Nissen 
videregående skole har barn og elever som bruker Skovveien som en del av 
skoleveien. Skovveien er i dag skiltet med 30-sone, og det er fjernet flere 
parkeringsplasser ved de mest utsatte gatekrysningene.  
Sameiet Skovveien 20 mener at gjeldende fartsgrenser ikke blir overholdt. 
 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om å vurdere eksisterende trafikkforhold i 
Skovveien, med fokus på sikkerhet, samt å foreslå ytterligere fartsreduserende 
tiltak hvis dette vurderes som hensiktsmessig.  
 
Forslag til endret vedtak, avsnitt 3 (V): 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om å vurdere eksisterende trafikkforhold i 
Skovveien, med fokus på sikkerhet, samt å foreslå ytterligere fartsreduserende 
tiltak. Aktuelle tiltak som bes vurdert kan bland annet være fartshumper og 
tydeligere skilting. 
 
Forslag til endret vedtak, avsnitt 3 (F): 
Siste leddsetning i avsnitt 3 utgår. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak med endring fra V ble satt opp mot forslag 
til vedtak med endring fra F. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak, med endring avsnitt 3 fra V ble vedtatt 
mot 1 stemme (1F)  
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget har fra styret i sameiet Skovveien 20 mottatt en henvendelse 
vedrørende manglende sikkerhet for skoleelever, barn og beboere i Skovveien.  
 
Bydelsutvalget er kjent med at både Uranienborg barne- og ungdomsskole og 
Den franske skole med barneskole og barnehage samt Hartvig Nissen 
videregående skole har barn og elever som bruker Skovveien som en del av 
skoleveien. Skovveien er i dag skiltet med 30-sone, og det er fjernet flere 
parkeringsplasser ved de mest utsatte gatekrysningene.  
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Sameiet Skovveien 20 mener at gjeldende fartsgrenser ikke blir overholdt. 
 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om å vurdere eksisterende trafikkforhold i 
Skovveien, med fokus på sikkerhet, samt å foreslå ytterligere fartsreduserende 
tiltak. Aktuelle tiltak som bes vurdert kan bland annet være fartshumper og 
tydeligere skilting. 
 
 

Sak 124/14 
BU-sak 
328/14 
 

Navnsetting av plass mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt 
Nasjonalmuseum  
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har etter henvendelse fra Byrådsavdeling for kultur og næring 
nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å legge fra forslag til navn på plassen 
mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt Nasjonalmuseum. Foreslått navn er 
Edvard Munchs plass. 
 
Bydelsutvalget registrerer at mange av høringsinstansene mener forslaget ikke er 
ideelt, og at eier (Statsbygg) ønsker å avvente med eventuell navnsetting av 
plassen til senere i prosessen. 
 
Bydelsutvalget foreslår at prosessen med navnsetting settes på vent inntil videre, 
og tas opp igjen når prosessen er kommet videre. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 125/14 
BU-sak 
329/14 

Admiral Børresens vei 4, gnr 2, bnr 693 
Oslo Sjømannskirke 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler at gjeldende regulering opprettholdes for eiendommen 
Admiral Børresens vei 4, gnr 2, bnr 693. 
 
Saken ble enstemmig vedtatt utsatt 
 
 

Sak 126/14 
BU-sak 
330/14 
 

Stallen barnehage 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ber om at Kulturetaten bidrar til en konstruktiv dialog omkring 
kontrakts- og husleieforhold for Stallen barnehage, Frognerveien 67, med sikte på 
at driften i barnehagen som har 28 plasser skal kunne videreføres.  
 
Bydelsutvalget minner om at bydelen på tross av nyetablering av flere barnehager 
fortsatt har et stort behov for barnehageplasser. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
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Sak 127/14 
BU-sak 
331/14 
 

Bærum kommunes forslag til kommuneplan  
Innspill til høringsuttalelse fra Oslo kommune 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er forespurt om deluttalelse til Oslo kommunes uttalelse til 
Bærum kommunes forslag til kommuneplan, samfunnsdel med arealdel 29015 – 
2030. Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak, sak 
108/13 – 16.04.20153, vedtak følger vedlagt.  
 
Bydelsutvalget tar Bærum kommunes planforslag til kommuneplanens 
samfunnsdel med arealstrategi 2015 – 2030 til orientering. Bydelsutvalget 
opprettholder tidligere kommentarer til planforslaget: 

• Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune å vurdere en målsetning for 
befolkningsøkning i de kommende årene som ligger på samme nivå som i 
Akerhusområdet for øvrig. 

• Bydelsutvalget anbefaler på bakgrunn av de store pendlerstrømmene 
spesielt mellom Oslo og Bærum at kollektivtrafikkløsninger over 
kommunegrensen blir viet stor oppmerksomhet. 

• Bydelsutvalget håper at også det eksisterende interkommunale og statlige 
samarbeidet intensiveres for å løse problem som vil øke raskt i framtiden 
med økt tilflyttingspress på Oslo/Akershusområdet vedrørende både 
boliger og arbeidsplasser. 

 
Forslag til ny kulepunkt 2 fra Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget er fornøyd med Bærum kommune sin målsetning om at veksten i 
persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og anbefaler på 
bakgrunn av de store pendlerstrømmene spesielt mellom Oslo og Bærum at 
kollektivtrafikkløsninger og sykkelveier over kommunegrensen blir viet stor 
oppmerksomhet. Rask utbygging av Fornebubanen er viktig i dette bildet. 
 
Forslag til endret kulepunkt 3 (kursiv) fra Ulf Hordvik (H): 
Bydelsutvalget mener det er viktig at også det eksisterende … 
 
Administrasjonens forslag til vedtak med ny kulepunkt 2 samt endret 
kulepunkt 3 som foreslått fra Ulf Hordvik (H) ble enstemmig vedtatt 
 
VEDTAK: 
Bydelsutvalget er forespurt om deluttalelse til Oslo kommunes uttalelse til 
Bærum kommunes forslag til kommuneplan, samfunnsdel med arealdel 29015 – 
2030. Bydelsutvalget viser til tidligere uttalelse vedrørende samme sak, sak 
108/13 – 16.04.20153, vedtak følger vedlagt.  
 
Bydelsutvalget tar Bærum kommunes planforslag til kommuneplanens 
samfunnsdel med arealstrategi 2015 – 2030 til orientering. Bydelsutvalget 
opprettholder tidligere kommentarer til planforslaget: 

• Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune å vurdere en målsetning for 
befolkningsøkning i de kommende årene som ligger på samme nivå som i 
Akerhusområdet for øvrig. 

• Bydelsutvalget er fornøyd med Bærum kommune sin målsetning om at 
veksten i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, og 
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anbefaler på bakgrunn av de store pendlerstrømmene spesielt mellom 
Oslo og Bærum at kollektivtrafikkløsninger og sykkelveier over 
kommunegrensen blir viet stor oppmerksomhet. Rask utbygging av 
Fornebubanen er viktig i dette bildet. 

• Bydelsutvalget mener det er viktig at også det eksisterende 
interkommunale og statlige samarbeidet intensiveres for å løse problem 
som vil øke raskt i framtiden med økt tilflyttingspress på 
Oslo/Akershusområdet vedrørende både boliger og arbeidsplasser. 

 
 

 
 
Orienteringssaker: 
Orienteringssaker og utrykte vedlegg ligger på bydelens nettside: 
www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk som vedlegg til innkallingen. 
 
Sak 128/14 
14/787 

Bygdøy allé 63, gnr 212, bnr 51 
Byggesak til uttalelse 
Rammetillatelse 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 129/14 
14/927 

Rammetillatelse – Brynjulf Bulls plass 2 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Sak 130/14 

 
Bestilling av oppstartmøte for Drammensveien 121, sak 201412513 
Saken ble tatt til orientering 
 

  
Sak 131/14 
13/925 

Rammetillatelse – Frognerveien 2 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Sak 132/14 
14/376 

 
Tillatelse til tiltak 
Sørkedalsveien 5B 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 133/14 
 

Sørkedalsveien, tettbygd strøk 
Uttalelse 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 134/14 
14/933 

Utkast til Oslo kommunes høringssvar 
Vannforvaltningsplan for vannregion Glomma 
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 135/14 
14/425 

Uttalelse fra Barnas representant i plansaker i Bydel Frogner 
Saken gjelder Middelthuns gate 17 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 136/14 
14/961 

Brev fra Posten oktober 2014 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 137/14 
 

Søknad om tilskudd til bedre bomiljø i henhold til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets utlysning om tilskudd: Plansatsing for de 
fire største byene 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 138/14 
13/954 
 

Skateboard innerst i Frognerkilen 
Henvendelse til ordføreren 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 139/14 
13/308 

Streetbasket på Huk 
Saken ble tatt til orientering 
 

 
Sak 140/14 
14/841 

 
Informasjon om kunstprosjekt – Kunst i hele byen, sted søker kunst 
Stubber i Bygdøy allé 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 141/14 
14/181 

Forespørsel om bedre belysning i deler av Bydel Frogner 
Purring 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 142/14 
14/181 

Svar til Bydel Frogner vedr ønske om bedre belysning på veier innenfor 
folkemuseets ansvarsområde 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 143/14 
14/962 

Majorstuen seniorsenter 
Belysning  
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 144/14 
 

Nyhetsbrev 2014-3 fra Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo, inklusive 
program og omtale av seminaret 16. oktober 
Saken ble tatt til orientering 
 
 

Sak 145/14 
 

Veileder i medvirkning etter plan- og bygningsloven 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/veiledninger_brosjyrer/2014/H-
2302-B-Medvirkning-i-planlegging.html?id=764244  
Saken ble tatt til orientering 
 

Sak 146/14 
 

Invitasjon 
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E18 Framnes – Lysaker 
Idéseminar i Oslo 22. og 23. oktober 2014 
Bjarne Ødegaard orienterte fra seminaret 
 
 

Sak 147/14 
 

Byutviklingskveld Majorstuen 
I regi av Aftenposten og Osloby 
Saken ble tatt til orientering  
 

Sak 148/14 
 

Ungdoms- og videregående skole på Majorstuen 
Mibu ble orientert om saken i åpen halvtime. 
 

 
I byrådets møte 02.10, 25.09, 24.09, 18.09, 11.09, 21.08.2014 er det behandlet saker som berører 
bydelen. 
 
 
Eventuelt:  

 
Orientering fra Bymiljøetaten v/prosjektleder Geir Hjelle vedrørende arbeidet med å etablere 
beboerparkering i de bydeler som har vedtatt å innføre ordningen er flyttet til november, grunnet 
bydelens omlegging av møtekalender for høsten. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 19.20 
 
 
 

      
 
Ulf Hordvik (H)       Inger Almqvist 
leder          sekretær 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

F:\ADMINISTRASJON\Lederforum\Anne Ma\HUSK\2014\Oktober\Protokoll oktober.docx 

 

Protokoll 
 
Tilstede: Carl- Henrik Bastiansen (H) leder, Ole Jacob Kjendlie (A) nestleder, Hans 

Magnus Borge (H), Tjeran Vinje (H), Lene Sundfær Haug (H), Rudolph Brynn 
(A), Jan Mesicek (V), Kristoffer E. Andenæs (F), Frode Ersfjord (SV) 
 
 

Forfall:  Nina Stanghov Ulstein (H), Vivian Ellingsen Gotaas (H), Natasza P. Sandbu (V) 
  
  
Møtegruppe: Helse- unge- sosial og kultur HUSK 
Møtested: Sommerrogaten 1, 5. etg. 
Møtetid: Tirsdag 28. oktober kl. 17:30 
Saksbeh.: Heidi Damengen  
Telefon: 23 42 49 48 el 906 07 887 
  

Åpen halvtime:  
 

Saksliste: 
SAK 130/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden 

Godkjent 
 
 

SAK 131/14 
BU-SAK 332/14 

Økonomirapport pr september 2014 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg vedtar økonomirapportering med 
aktivitetstall 30.09.2014.  
Enstemmig tiltrådt   
 
 

SAK 132/14 
BU-SAK 333/14 

Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80 – salgsbevilling etter 
eierskifte 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Duy Q. Ngo AS 
om salgsbevilling ved Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80 
innvilges. 
Enstemmig tiltrådt   
 
 

SAK 133/14 
BU-SAK 334/14 

Kavakava, Pilestredet 75c – eierskifte 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kavakava AS gis serverings- 
og skjenkebevilling ved Kavakava, Pilestredet 75C.  



2 

Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten.  
Enstemmig tiltrådt   
 
 

SAK 134/14 
BU-SAK 335/14 

Forespørsel om forståelse av forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i bydel Frogner § 5 – uttalelse fra 
bydel Frogner 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg bekrefter at Næringsetaten har tolket og 
anvender bestemmelser i Forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenketider i Bydel Frogner § 5 korrekt og i 
tråd med bydelsutvalgets intensjon. 
Enstemmig tiltrådt   
 
 

SAK 135/14 
BU-SAK 336/14 

Politivakt i bydel Frogner 
 
Frogner Venstres forslag til vedtak:  
Frogner Venstre ber Frogner Bydel gjøre en formell 
henvendelse til Majorstuen Politistasjon med et ønske om 
vesentlig lengre åpningstider på hverdagene. Inntil nye 
Grønland politistasjon er operativ ønsker Frogner Venstre også 
at politistasjonen får åpent i helgene, eventuelt også 
permanent.  
Enstemmig tiltrådt 
 
Merknad fra H, V, F, A og SV 
Bydel Frogner gjør en henvendelse til bydelen Ullern, Vestre 
Aker og St. Hanshaugen, og orienterer om vårt initiativ og vårt 
mål om å få bedre politivakttjeneste på Majorstuen 
politistasjon.  
 
 

SAK 136/14 
BU-SAK 337/14 

Opprettelse av arbeidsgruppe for eventuell etablering av 
tilsynsutvalg for boliger 
 
Høyres forslag til vedtak:  
 
Nedsettelse av en arbeidsgruppe som lage en rapport til BU 
vedrørende bydelens botilbud for mennesker med fysisk og 
psykisk funksjonsnedsettelse og eldre 
 
En arbeidsgruppe med fem medlemmer skal i første kvartal 
2015 undersøke botilbudet til mennesker med 
funksjonsnedsettelse og eldre i bydelen og levere en rapport til 
bydelsutvalget i april 2015. 
 



3 

Slik er bydelens tilbud innrettet: 
 
Det er fordelt på åtte boliger: 
Gustav Jensens Minne, Bogstadveien, 
Fredriksborgveien, Rosenborggate, Underhaugsveien, 
Welhavens gate, Skillebekk og Norabakken.  
 
I tillegg omfatter botilbudet avlastningstiltak og kjøp av 
eksterne bo- og aktivitetstilbud. 
 
Det følger ikke hjemmetjenester med bolig da tjenester 
innvilges etter individuelle behov, som for den øvrige 
befolkningen. 
 
Før vedtak om bolig fattes vil det bli foretatt 
hjemmebesøk med konsulent fra bydelen. Ved søknad 
om omsorgsbolig skal erklæring fra lege om at 
omsorgsbolig er rett botilbud vedlegges. Det er stort 
press på boliger, og det kan derfor dessverre ta noe tid 
fra vedtak er fattet til det blir ledigstilt bolig. 

 
Gruppens oppgaver: 
Arbeidsgruppen bør ha et møte med leder av Boligkontoret 
NAV Frogner for å få en orientering om de ulike botilbudene. 
Inkludert en oversikt over antall beboere i de ulike boligene, 
informasjon om  hvor mange av disse mottar hjemmetjenester 
og hva slags helseutfordringer beboerne har. Dessuten oversikt 
over hvor mange som søker om omsorgsbolig/trygdebolig og 
hvor mange som får tildelt plass, samt skaffe oversikt over 
hvor lang ventetiden er- 
 
Gruppen besøker alle boligene på anmeldte besøk i samarbeide 
med administrasjonen og snakke med personalet og beboere. 
 
Bydelsutvalget vil vurdere å opprette et eget tilsynsutvalg for 
disse botilbudene fra neste bystyreperiode og rapporten bør 
inneholde gruppens syn på dette, en generell beskrivelse av 
behov og tilbud samt en beskrivelse av hvert botilbud og 
gruppens vurdering av tilbudets kvalitet. 
 
Gruppens medlemmer oppnevnes av Bydelsutvalget med en 
representant fra alle fem partier. 
Enstemmig tiltrådt  
 
 

SAK 137/14 
BU-SAK 338/14 

Delegasjon av deler av bydelsutvalgets myndighet til 
bydelsdirektøren ved behandling av høringsuttalelser til 
søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved eierskifter 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
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Bydelsutvalget delegerer deler av sin myndighet til 
bydelsdirektøren for administrativ behandling av 
høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger 
ved eierskifter.  
 

1. Delegasjon av myndighet gis til bydelsdirektøren for 
administrativ behandling av høringsuttalelser til 
søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved 
eierskifter. Søknader som forholder seg til de generelle 
åpnings- og skjenketidsbestemmelsene slik de 
framkommer i gjeldende lover, forskrifter, 
byrådsvedtak og i henhold til bydelsutvalgets vedtatte 
forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Frogner.  

 
2. Høringsuttalelser til følgende bevillingssøknader kan 

behandles av bydelsdirektøren ved eierskifte:  
• Bevilling for salg av alkoholholdig drikke ved høyst 

4,7 volumprosent (Ølsalg fra butikk)  
• Bevilling for salg av alkoholholdig drikk, inne og 

ute, i restauranter, barer, puber, kafeer, kantiner og 
lignende bevertningssteder.  

• Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i 
hotell og andre overnattingssteder, på tog og 
fjordcruise, eller passasjerskip.  

• Søknad om salgs- og skjenkebevilling som er i 
henhold til gjeldende lover og regler.  

• Søknad om bevilling ved eierskifte i henhold til 
alkohollovens § 1-10.  
 

3. Ved administrativ behandling skal bydelsdirektøren 
vurdere bevillingssøknadene i forhold til gjeldende 
lover, regelverk, lokale retningslinjer og legge samme 
hensyn til grunn for vurderingen som ved 
høringsuttalelser som behandles av bydelsutvalget.  

 
4. Høringsuttalelser, behandlet etter delegasjon av 

myndighet, signeres av bydelsdirektør og 
avdelingsdirektør, eller den bydelsdirektøren gir 
signaturmyndighet.  
Høringsuttalelser, behandlet etter delegasjon av 
myndighet, settes som «Orienteringssak» og 
fremlegges fortløpende for bydelsutvalget.  

Tiltrådt mot 3 stemmer (2A, 1 SV) 
 
 

SAK 141/14 
BU-SAK 343 

Byrådssak om nytt system for finansiering av 
sykehjemsplasser til høring i bydelsutvalgene - frist 10 nov 
 
Forslag til vedtak fra H, V, F, A og SV:  
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HUSK ønsker forslag til vedtak fra bydelsdirektøren før 
behandling i BU.  
Enstemmig tiltrådt 
 
Merknad fra H, V, F, A og SV:  
HUSK vil være interessert i å få med i beregningen av kostnad, 
hvilke besparelser/konsekvenser bruk av velferdsteknologi i 
sykehjem vil ha – og om det er forskjeller mellom bydelene 
dette angår.  
 
 

SAK 142/14 
BU-SAK 344/14 

Salsa De Paris, Huitfeldts gate 25 – bevilling etter eierskifte 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Salsa De Paris AS gis 
serverings- og skjenkebevilling ved Salsa De Paris, Huitfeldts 
gate 25.  
Eiendommen, Huitfeldts gate 25 ligger i et boligområde. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av 
Næringsetaten 
Enstemmig tiltrådt 
 
 

SAK 143/14 
BU-SAK 345/14 

Pause, Niels Juels gate 27 – ny bevilling 
Saken utsettes 
 

 
Orienteringssaker: 
SAK 138/14 
BU-SAK 340/14 

Brukervalg praktisk bistand – september 
 
Tatt til orientering 
 
 

SAK 139/14 
BU-SAK 341/14 

Brukervalg hjemmesykepleie – september 
 
Tatt til orientering 
 
 

SAK 140/14 
BU-SAK 342/14 

Byrådets budsjettforslag 2015, økonomiplan 2015-2018, 
konsekvenser for bydel Frogner – muntlig orientering 
 
Tatt til orientering   
 
 

SAK 144/14 
BU-SAK 346/14 

Referat fra møte i tilsynsutvalget for hjemmetjenester 
18.09.2014 
 
Tatt til orientering  
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Eventuelt 

- Hans Magnus Borge (H) orienterte om saken om Forsøpling av Oslo – Frogner spesielt.  
- Jan Mesicek (V) orienterte om at han ikke lenger vil representere partiet Venstre.  

 
 
 
Carl-Henrik Bastiansen 
Leder 
   
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Bydelsadministrasjonen 
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02 180 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

Møtereferat 

 
Tilstede: Bjarne Ødegaard (H), Beate Brovig Auke (H), Hans Magnus Borge (H), Gunn 

von Krogh (A) og Anne-Lise Bergenheim (V) 
Observatører: Hans Høeg Henrichsen (F), Erna Kahlbom (SV) 

Forfall: Carl-Henrik Bastiansen (H), Ole Jacob Kjendlie (A) 
Fra adm.: Kari Andreassen, Birgit Aakre, Heidi Damengen 
Fra KRV Unn Helen Aarvold, kommunerevisor 

Randi Blystad, assisterende avdelingssjef for avdeling for forvaltningsrevisjon 
Roar Andreas Kristensen, revisjonsrådgiver i avdeling for forvaltningsrevisjon  

 
Møtegruppe: 

 
Arbeidsutvalget 

Møtested: Sommerrogt. 1 
Møtetid:  Tirsdag 21. oktober 2014 kl. 16.30 
Referent.: K.A. 
Telefon:  
Neste møte:  Tirsdag 18. november 2014 kl. 16.30 
 
Åpen halvtime:  
 
 
SAKER TIL BU (Komité er markert):  
MIBU / BU Bygdøynesveien 33 – 35, gnr 2, bnr 1251/509 

Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.08.2014 til 29.09.2014 
Forslag til detaljregulering 

MIBU / BU  Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302 
Søknad om bruksendring 

MIBU / BU Skovveien 
Sikring av skolevei 

MIBU / BU Navnsetting av plass mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt 
Nasjonalmuseum  

MIBU / BU Sjømannskirken på Bygdøy – støtte til Oslo Seilforenings oppkjøp av 
eiendommen 

MIBU / BU  Stallen Barnehage 
HUSK / BU Økonomirapport pr september 2014  
HUSK / BU Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80 – salgsbevilling etter eierskifte 
HUSK / BU Kavakava, Pilestredet 75c – eierskifte  
HUSK / BU Forespørsel om forståelse av forskrift om åpningstider for serverings- og 

skjenkesteder i bydel Frogner § 5 – uttalelse fra bydel Frogner  
HUSK / BU Politivakt i bydel Frogner  
HUSK / BU  Opprettelse av arbeidsgruppe for eventuell etablering av tilsynsutvalg for 

boliger 
O-SAK BU / 
HUSK 

Brukervalg praktisk bistand – september 

O-SAK BU / 
HUSK 

Brukervalg hjemmesykepleie – september 
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SAKER TIL INFO/DRØFTING: 
 

- Byrådets budsjettforslag 2015, økonomiplan 2015-2018, konsekvenser for bydel Frogner 
- Utdelt brev fra Bymiljøetaten vedrørende forespørsel fra bydelsutvalget i Frogner om 

forsøpling av Oslo 
- Utdelt brev fra bydel Alna vedrørende delt bydelsdirektør – utredning om mulig 

bydelssammenslåing 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Seniorrådet 
 

  

 

Frogner seniorråd Seniorrådets leder Postadresse bydelsadm.  
Besøksadresse: Hans Høegh Henrichsen Postboks 2400 Solli Bankkonto: 6004.06.02081 
Slemdalsveien 3b Telefon 22 46 84 66 0201 Oslo Org. nr. 874 778 702 
 Mobil 41 41 37 70 Telefon 23 42 49 11  
 E-post: ipdas@online.no          E-post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

Møtereferat 
 

 
Tilstede: Hans Høegh Henrichsen, leder 

Turi W. Ljungqvist, nestleder  
Pål Nordenborg 
Knut Erik Jørgensen 
Astrid Hilde  
Jarle Martin Wahl 
Kjell Jon Karlsen 

Forfall: 
For øvrig møtte: 

Rannveig Dahl  
Arne Skarløv 
Kari Andreassen  
Ingvild Haugen 

Møtegruppe: Seniorrådet 
Møtested: Frognersalen, Sommerrogt. 1  
Møtetid: Tirsdag 28. oktober 2014 kl. 10.00 
Referent.: Brynhild Vestad 
Telefon: 23 42 49 08 
Neste møte: Tirsdag 25. november 2014 kl. 10.00 

  
Sak 73/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden samt referat fra siste møte 
  Godkjent  
 

Seniorrådets leder orienterte innledningsvis om at bydelsdirektør Wenche Ørstavik 
og de to avdelingsdirektørene Anne-Ma Moe-Christensen og Olaf Varslot hadde 
valgt å slutte i sine stillinger. Det ble videre informert om at nåværende 
bydelsdirektør i Ullern Bydel, Kari Andreassen, med umiddelbar virkning ville 
fungere også som bydelsdirektør i Frogner, inntil videre. 

 
Sak 74/14 «Bydelsdirektørens 10 minutter.  

Bydelsdirektør Kari Andreassen deltok i Seniorrådets møte fra kl. 1030. Hun 
orienterte kort om den nye situasjon. Hun så frem til å bli bedre kjent med 
Seniorrådet og å følge dets arbeid, men kunne ikke love å være fast innslag i 
møtene fremover. Viktigste prioritering fremover nå ville være, i tillegg til å sikre 
ordinær drift, å få i land bydelens budsjett for 2015. Hun orienterte ellers kort om 
bydelens økonomiske stilling i den nærmeste fremtid. Bydelen ligger for tiden an til 
å gå ut av 2014 med et merforbruk på mellom 13 og 18 millioner, og at kutt i 
rammetildelingen for 2015 ventes å ville ligge på vel 20 millioner kroner ut over 
dette. 
 

 
Sak 75/14 Demensplan for Oslo 2014/2019 – Lev vel – med demens i Oslo  

Ingvild Haugen orienterte fra samling med eldrebyråd Aud Kvalbein hvor planen 
ble presentert. Følgende forhold ved planen ble trukket særlig frem:  
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- Fokus på dagaktivitetstilbud 
- Kommunen skal velge ut en av Oslos bydeler til å bli «demensvennlig bydel»  
- Økt kompetanse om demens i nærmiljøet (nærbutikker, kafeer, taxier) 
Demensplanens behandling i Bystyret er utsatt til november måned.  
 

Sak 76/14 Forsøpling av Oslo – Frogner spesielt 
Det ble vist til Høyres forslag i BU til konkrete tiltak i septembermøtet, som fikk 
enstemmig tilslutning, og Seniorrådets tidligere behandling av samme utfordring.  
Seniorrådet registrerte med skuffelse tilbakemeldingen fra Bymiljøetaten.  
 

Sak 77/14 BU-flertallets anmodning om forvaltningsrevisjon  
Seniorrådets leder orienterte fra BU-vedtaket fra juli med anmodning om 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon av bydelens økonomirutiner. Som 
konsekvens av dette stilte Kommunerevisjonen opp i arbeidsutvalgets møte 21. 
oktober. Det ble gitt signaler om at en eventuell revisjon trolig ikke kunne finne 
sted før i januar eller muligens tidligst først i august. Kommunerevisjonen benyttet 
samtidig anledningen til å ta opp spørsmål vedrørende Sykehjemsetaten.  
 

Sak 78/14 Skateboard innerst i Frognerkilen – svar fra ordfører 
Nestleder rapporterte at skateanlegget er hyppig brukt av små og store skatere til 
sent på kveld. Seniorrådet ser positivt på at dette blir mye brukt, men anlegget fører 
samtidig med seg mye støy, og det oppleves å være til estetisk sjenanse. Seniorrådet 
vil anbefale at det bygges opp støyskjermer og at det gjøres tiltak som kan 
forskjønne anlegget. Videre ble det stilt spørsmål om toalettforholdene i tilknytning 
til anlegget.  

 
Sak 79/14 Representasjon til møtet med Det sentrale eldreråd 17. november 
  Følgende tre medlemmer påmeldes fra Frogner seniorråd:  

Hans Høegh Henrichsen, Turi W. Ljungqvist og Arne Skarløv.  
Knut Erik Jørgensen settes opp som reserve. Program vil ettersendes så snart det er 
klart.  
 

Sak 80/14 Orientering om Seniorprisen til Bygdøy seniorsenter 
Det ble orientert om at Bygdøy seniorsenter fikk prisen for beste tiltak for å fremme 
aktiv aldring for hjemmeboende eldre. Tildelingen gikk til prosjektet «Inn på tur». 
Juryen hadde trukket frem at: «Prisvinner har et tiltak som gir beboere gode 
opplevelser i form av både trening, sosialt samvær og matservering. Tiltaket er en 
stor suksess og et unikt tilbud til hjemmeboende eldre som kan ha problemer med å 
komme seg ut på tur». Seniorrådet gratulerer Bygdøy seniorsenter med tildelingen.  
 
 
Eventuelt 
Nestleder Turi W. Ljungqvist hadde vært i kontakt med Kampen Omsorg+, og 
ønsket å invitere Seniorrådet med på besøk dit. Avtalt tidspunkt ble fredag 7. 
november kl. 11.15. Det sendes utfyllende informasjon pr. e-post.  
 
Spørsmål om OSCAR  
Det opplyses at driften ved OSCAR forutsettes å gå uforandret i 2015, gitt  
innvilgelse av tilskuddssøknader. Nestleder anbefalte spesielt balansegruppen. 
Timeplan for frisklivssentralen er vedlagt.  
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Hans Høegh Henrichsen      Brynhild Vestad 
leder          sekretær 



- når mestring gjelder

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen

Tlf: 23 42 50 04/05 

mandag-fredag kl. 08.00-15.30

E-post: oscar-lms@bfr.oslo.kommune.no

www.bydel-frogner.oslo.kommune.no

Besøksadresse: Oscars gate 36 b, 0258 Oslo.

Postadresse: OSCAR lokalmedisinske senter, 

Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli, 0201 Oslo.

Rask psykisk helsehjelp

Inngang A

Tlf: 23 42 50 03 

mandag-fredag kl. 08.00-15.30

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til personer fra 

bydelen med mild/moderat grad av depresjon og 

angstlidelser. Behandlingen baserer seg på veiledet 

selvhjelp og kognitiv terapi. 

Tilbudet er gratis.

Om oss
OSCAR frisklivssentral er et lavterskeltilbud for 

deg som ønsker hjelp til endring av levevaner. 

Vårt mål er å bidra til å fremme god fysisk og 

psykisk helse samt forebygge og mestre syk-

dom. Vi tilbyr veiledning og tilpassede tiltak, 

særlig innenfor fysisk aktivitet, kosthold, søvn 

og røykeslutt. Oppfølgingstilbudet er tidsbe-

grenset og strukturert, og gis primært gjennom 

individuelle helsesamtaler og ulike gruppeakti-

viteter og kurs.

Hvordan bli deltager? 
Personer som kan ha nytte av tilbudet kan 

henvises av fastlege, helsepersonell i primær- 

og spesialisthelsetjenesten, NAV, avtalefysiote-

rapeuter og bydelens tjenesteapparat forøvrig. 

Man kan også ta kontakt på eget initiativ. I ut-

gangspunktet får aktuelle deltakere en friskli-

vsresept som varer i 3 måneder, med mulighet 

til forlengelse. Tilbudet er for personer bosatt 

i Bydel Frogner og er gratis, med unntak av 

noen kurs som har en mindre egenandel.

Bydel Frogner



TIMEPLAN - OSCAR FRISKLIVSSENTRAL- HØST 2014 (f.o.m 1. september)Våre aktiviteter

Fysisk aktivitet

Treningsgruppe: Sirkeltrening med fokus på styr-

ke og utholdenhet. Nivå tilpasses.

Kroppsbevissthet/avspenning: Fokus på pust, 

tilstedeværelse og bevisstgjøring av spenning og 

avspenning.

Balansegruppe: Fallforebyggende trening med 

fokus på styrke og balanse.

Seniortrim: Trening for eldre med fokus på styrke 

for hele kroppen.

Turgruppe: Varierer mellom korte turer i nærmiljø 

og lengre turer. 

Egentrening: Deltakere kan benytte treningsalen 

etter å ha fått et individuelt tilpasset treningspro-

gram.

Kvinnegruppe: Trening til musikk med fokus på 

utholdenhet og styrke kun for kvinner.

Andre tilbud

Temaundervisning

Følgende temaer rullerer fortløpende, følg med på 

tavla: Søvn - Kosthold - Fysisk aktivitet - Endrings-

arbeid - Psykisk helse.

Kostholdsveiledning

Vi tilbyr individuell kostholdsveiledning og Bra 

Mat-kurs. Målet er å få til varig endring i forhold til 

matvaner. Veiledning og kurs baserer seg på Helse-

direktoratets anbefalinger for ernæring. 

Søvn

Vi tilbyr kartlegging av søvnproblemer og individuelle 

samtaler med kognitive teknikker. Ved behov henvi-

ser vi videre til Rask psykisk helsehjelp, en 

samlokalisert tjeneste.

Kurs i depresjonsmestring og kurs i angstmes-

tring

Dette er to kurs i samarbeid med Rask psykisk hel-

sehjelp, hvor man enten lærer konkrete teknikker for 

å møte angstplagene, eller jobber for å endre tanke- 

og handlingsmønstre, som vedlikeholder og forster-

ker nedstemthet og mild/moderat depresjon.

For informasjon og/eller påmelding, ta kontakt på 

telefon: 23 42 50 03.

Slutte å røyke?

Vi tilbyr tobakksavvenning gjennom individuelle 

samtaler, samt snus- og røykesluttkurs. Prøv også 

www.slutta.no eller Røyketelefonen: 80 04 00 85.

Påmelding og mer informasjon: 

Ring 23 42 50 04/ 05.

MANDAG TIRSDAG

Egentrening

08.45 - 10.00

Turgruppe

09.30 ~

Treningsgruppe

08.45 - 10.00

Balansegruppe

13.00 - 14.00

Temaunder-

visning

14.00 - 15.00

Balansegruppe

14.00 - 15.00

Seniortrim

14.15 - 15.15Treningsgruppe

13.45 - 15.00

Kroppsbevissthet/
avspenning

14.00 - 15.00 LHL-gruppe 

16.00 - 18.00

Capoeira 4.-7. klasse

18.00 - 19.00

Jentegruppe 

8.-10. klasse

16.00 - 17.00

Treningsgruppe 
kreftrammede

15.30 - 17.00

Leksehjelp og 
Hip hop-kurs

16.45 - 19.00

Egentrening

08.45 - 10.00

ONSDAG TORSDAG FREDAG

Treningsgruppe 

for kvinner

14.00 - 15.00



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Råd for Funksjonshemmede 
 

  

  

    

Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00  

Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01  
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   

Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 

 

Møtereferat 

 

Tilstede:  Leder Rudolph Brynn (A), nestleder Sara Glent  (H) 

Medlem Berit Schjefstad (FFO), Unni Brodin (FFO) 

Vara Oddvar Skogsletten (NHF) 

Forfall: Medlem Trond Tvedt (SAFO, Forening for Norges Døvblinde), Ellinor Bergrud (FFO, 

Norges Blindeforbund), Bjørn Hansen (NHF) 

Møtegruppe: Rådet for funksjonshemmede 

Møtested: Frognersalen 

Møtetid: Mandag 27.10.2014 kl 16.00 

Mæteleder: Rudolph Brynn 

Sekretær: Ingvild K Haugen 

 
Saker   

 Åpen halvtime 

Orientering om tidligere bydelsdirektørs som har valgt å slutte i stillingen sin. Ny 

bydelsdirektør, Kari Andreassen, har nå tiltrådt. 

Presentasjonsrunde av medlemmene og ny sekretær. 

63/14 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. 

Ingen kommentar til referat. Aktuelle saker fra BU-sakskartet ønskes nevnt med 

saksnummer og betegnelse i innkalling.  

64/14 Aktuelle saker fra BU-sakskartet 

 Sak 325/14 Bygdøynesveien 33-35, Forslag til detaljregulering 

RFF ønsker at det etableres tilstrekkelig antall HC-P-plasser og at felles arealer følger 

krav til universell utforming. 

 Sak 326/14 Slemdalsveien 1, Bruksendring fra kontor til serveringssted 

RFF støtter administrasjonens forslag til vedtak, men ønsker «universell tilpasning» 

rettet til «universell utforming». 

 Sak 331/14, kommuneplan Bærum 

RFF merker seg at det i kapittel «Ny struktur på bestemmelser og retningslinjer» er 

poengtert at «ved utforming av bestemmelse er det lagt vekt på å unngå bestemmelser 

om forhold som er regulert i annet lovverk eller i teknisk forskrift (TEK). Dette har blant 

annet ført til at gjeldende bestemmelser om universell utforming er tatt ut, da dette er 

ivaretatt i TEK». RFF vil understreke at det er viktig at en slik bestemmelse likevel bør bli i 

kommunens egne vedtekter, blant annet for å bevisstgjøre ansvarlige for 

implementering av planen, og fordi TEK ikke dekker områder som IKT i bygg når det 

gjelder universell utforming. 

65/14 Referat fra aktuelle møter 

Oddvar Skogsletten refererte fra møte NHF Oslo der betydningen av samarbeid på tvers 

av organisasjonene og bydelene ble drøftet. Det er ønskelig at saker av betydning på 

mailto:postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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tvers av bydelene tas opp. 

For øvrig ble det referert fra vellykket hjelpemiddelmesse Øst (Oddvar Skogsletten), 

Seniorprisen som i år blant annet gikk til Bygdøy Seniorsenter (Sara Glent), 

Arrangement med innlegg fra flere statlige direktorat og fagorganer i regi av 

Deltasenteret i Trondheim og seminar om Velferdsteknologi (begge ved Rudolph 

Brynn).  

66/14 Saker fra Rådet for funksjonshemmede i Oslo 

Viser til sak 65/14 der det ble referert fra møte NHF Oslo, og fellesmøte mellom Rådet i 

Oslo og bydelsrådene.  

67/14 Høring NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser – konsekvenser for universell 

utforming Standardisering og universell utforming – nye tiltak 

Gjennomgang av Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner (se 

vedlegg). 

68/14 Aktuelle saker fra medlemmene 

Høringsuttalelse fra FFO om TT-ordning ble gjennomgått. R. Brynn orienterte om nye 

standarder som blir utarbeidet om tilgjengelighet til tjenester på ulike områder. 

 

 Eventuelt 

 

Neste møte er satt opp mandag 24. november kl 16.00 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

 Råd for funksjonshemmede 
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Deres ref. 14/3107-4 

Høringsuttalelse fra Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner 

vedrørende NOU 2014:4 Enklere regler – bedre anskaffelser, 

Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket 
 
Oslo, 2014-10-27 

 

Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner viser til Departementets høringsbrev av 

2014-06-20 vedrørende ovennevnte og vil med dette avgi vår høringsuttalelse i 

saken. 

Generelle kommentarer 

Rådet for funksjonshemmede stiller oss kritisk til flertallets forslag i NOU 2014:4 om å 

fjerne bestemmelsen om universell utforming som krav ved utlysning av offentlige 

anskaffelser, som gjelder i dagens lovverk.  

Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner vil som utgangspunkt sterkt 

understreke at det offentliges viktige posisjon som innkjøper ved offentlige 

anskaffelser gir myndighetene en helt sentral rolle i å påvirke produsenter og 

leverandører av varer og tjenester til å tenke innovativt og sørge for at alle brukere 

har likeverdig tilgang til slike produkter. Å fjerne bestemmelsen vil tilsvarende svekke 

denne funksjonen. 

Rådet vil videre vise til at EU i revidert direktiv om offentlige anskaffelser faktisk 

utvider «sosiale hensyn», herunder overfor personer med nedsatt funksjonsevne. Å 

samtidig svekke norske krav i lov om offentlige anskaffelser vil dermed skape en 

konflikt med gjeldende regelverk i EØS området.  

I tillegg minner Rådet om at EU er i ferd med å vedta en tilgjengelighetslovgivning 

(Accessibility Act) som vil styrke tilgjengelighetskravene betydelig bl.a. på området 

offentlige anskaffelser, ved siden av direktiv om offentlige anskaffelser av IKT.  

Det er da etter Rådets for funksjonshemmedes oppfatning paradoksalt at Norge - 

som gikk lenger i implementeringen av det forrige EU direktivet når det gjaldt krav om 

universell utforming - nå skal sakke akterut i forhold til EU som tar et skritt fremover 

hva bruk av offentlige anskaffelser til bedre inkludering angår.  
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Et annet paradoks er etter Rådets mening at EU har ratifisert FN-konvensjonen om 

rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne og de krav som der settes til 

universell utforming – mens det foreslås å svekke tilsvarende krav i Norge, som også 

har ratifisert FN-konvensjonen.   

Rådets kommentarer til spesifikke forslag 

 Utvalgets flertall mener i kap 28.4.3 bl.a. at: 

«Etter flertallets vurdering skal et minimumsregelverk ikke inneholde regler om ivaretakelse 

av ikke-anskaffelsesfaglige hensyn. Bestemmelser om dette – blant annet anskaffelsesloven § 

6 og gjeldende forskrift § 3-1 åttende ledd, som fastsetter at oppdragsgiver har plikt til å ta 

hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser ved 

planleggingen av en anskaffelse – går ut over det som er nødvendig for å ivareta de 

grunnleggende prinsippene. Flertallet viser til flertallets drøftelse av ikke-anskaffelsesfaglige 

hensyn i kapittel 11.4.» 

Rådets merknad: Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner er ikke enig i dette 

argumentet - erfaringer fra så vel Norge som Europa og USA viser at krav om å ta 

hensyn til universell utforming har betydning for å bevisstgjøre så vel bestiller- som 

leverandørsiden om nødvendigheten av å vurdere om det er relevant å stille krav om 

universell utforming for angjeldende utlysning. Bl.a. har Deltasenteret tidligere 

understreket at  

«Ved å ta høyde for universell utforming i planleggingsfasen kan det spares betydelige midler 

i forhold til å bygge om eller tilpasse produktet i ettertid. Hensynet til universell utforming må 

inngå som et element i alle fasene av en offentlig anskaffelsesprosess» 

(http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Deltasenteret/Publikasjoner/IS-

1346_Universell_utforming_i_offentlige_anskaffelser.pdf)  

I EU har direktivet om offentlige anskaffelser lenge hatt en funksjon som 

bevisstgjøringsverktøy når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming og 

Europakommisjonen har ofte henvist til å bruke direktivet for å oppnå universell 

utforming, også i påvente av kommende tilgjengelighetslovgivning.  

I tillegg har EU gitt standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI 

mandat til å utarbeide standarder som verktøy for implementering av direktivet om 

offentlige anskaffelser. Viktige eksempler er Mandat M376 om standard for krav om 

universell utforming av IKT i forbindelse med offentlige anskaffelser, og Mandat M420 

om standard for krav om universell utforming av bygninger i offentlige anskaffelser.  

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Deltasenteret/Publikasjoner/IS-1346_Universell_utforming_i_offentlige_anskaffelser.pdf
http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Deltasenteret/Publikasjoner/IS-1346_Universell_utforming_i_offentlige_anskaffelser.pdf
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 Utvalgets flertall bemerker i kap. 11.4.2 at:  

«De samme kravene (om universell utforming vår anm.) følger imidlertid nå av annen og mer 

treffende lovgivning. Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 første ledd skal 

offentlige virksomheter «arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming 

innenfor virksomheten». Samme plikt påligger private virksomheter som er «rettet mot 

allmennheten». Det vises også til plan- og bygningsloven § 29-3 første ledd, hvor det heter at 

alle byggetiltak etter sin funksjon skal være universelt utformet, og rekken av detaljerte 

regler om universell utforming i byggteknisk forskrifts kapittel 8 og 12. Etter flertallets 

vurdering er det overflødig å supplere disse reglene med en egen bestemmelse i 

anskaffelsesregelverket som skal oppfordre oppdragsgivere til å tenke på universell 

utforming. Ut fra et ønske om forenkling foreslår derfor flertallet å stryke bestemmelsen». 

Rådets merknad: Det er ikke tilstrekkelig å vise til diskriminerings- og 

tilgjengelighetsloven for å sikre universell utforming av produkter og tjenester i 

offentlige anskaffelsesøyemed. Ett eksempel er at arbeid og utdanning ikke er en del 

av bestemmelsen om universell utforming av IKT i § 14, og arbeid er heller ikke 

omfattet av § 13 om generell plikt til universell utforming. Derfor er lov om offentlige 

anskaffelser i dag den eneste loven man kan henvise til når det gjelder universell 

utforming av IKT for læresteder og arbeidsplasser – å fjerne krav om universell 

utforming vil svekke muligheten for personer med nedsatt funksjonsevne til likeverdig 

tilgang til arbeid og utdanning, siden IKT er et sentralt verktøy på nær sagt alle 

undervisningssteder og arbeidsplasser. 

I tillegg er kravene til universell utforming i TEK10 nå til vurdering i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og det er risiko for at dagens krav blir betydelig 

svekket.  

 Utvalgets flertall foreslår som konklusjon at:  

«Gjeldende § 6 (livssykluskostnader, universell utforming og miljø) oppheves». 

Rådets merknad: Dette vil svekke den positive utviklingen i Norge når det gjelder å 

oppnå universell utforming.  

Den store markedsmakt som offentlige myndigheter for å påvirke produsenter og 

leverandører av varer og tjenester til å tenke innovativt på likeverdig tilgang har, ved 

å stille krav ved offentlige anskaffelser i Norge og i EØS-området. Med et slikt vedtak 

vil Norge etter Rådets mening ligge tilbake for andre europeiske land siden EU nå 

styrker krav om tilgjengelighet og universell utforming gjennom lovgivning og 

tilknyttede standarder. Også i USA benytter man som nevnt offentlige anskaffelser 
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som redskap for å kreve universelt utformede løsninger gjennom Americans with 

Disability Act-lovgivningen og lovfestede føderale standarder under Section 508.   

Konklusjon 

Rådet vil støtte mindretallets innstilling i kap. 28.4.3: 

«Etter mindretallets vurdering må et minimumsregelverk inneholde bestemmelser som stiller 

krav om ivaretakelse av sosiale hensyn og miljøhensyn, inkludert livssykluskostnader og 

universell utforming». 

Rådet oppfatter at flertallets forslag vil svekke det lovverket som i dag sikrer at alle 

innbyggere får likeverdig tilgang til varer og tjenester, og ikke minst til arbeid og 

utdanning.  

Med hilsen 

 

Rådet for funksjonshemmede i bydel Frogner 

 

Rudolph Brynn 

Leder 
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UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 44 56 48  Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli  Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   
  

 

.           MØTEREFERAT 

Tilstede: 
Katarina Frostmann Eisenstein, Thomas Solem, Frithjof Bugge, Haider Qureshi, Sumaya Liban, 

Astrid Rose Hegnar (vara), Kristine R Jensen - for Helene Spilde (sekretær) 

Forfall Martinius Enzell Tangen, Andrine Ona Kindem, Nikolai Bjørn Akselvoll (vara ) Oscar Andreas 

Norden (permisjon t.o.m desember) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, C@feen - Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.:  Kristine R Jensen for Helene Spilde 

Telefon: 22 44 56.48 

Neste møte: 19.11.14 

 

Møte i Ungdomsrådet 22.10.14 
 
Sak 51/14 : Godkjenning av innkalling og referat 
 
Godkjent, med merknad på feil dato og saksnummer på innkalling, og tilføring av sak 54/14 – valg av 
nestleder 
               
Sak 52/14 :  Oppdatering fra råd og utvalg  
 
SUR: Katarina deltok på ungdomshøringen 22.10.14. SUR arrangerer aksjon 04.11.14, for rimeligere 
kollektivtrafikk for ungdom i Oslo. SUR jobber med å få saker inn i neste års budsjett. 
 
NAV brukerutvalg: neste møte er 20.11.14, Haider deltar på møtet. 
 
Sak 53/14 :  Sykkelveier v/Haider    
 

- LUR ønsker sykkelvei fra Frogner plass til Nasjonalteateret via Solli plass. 
- Haider deltok og fremmet saken på åpen halvtime ved forrige BU- møte. Har fått svar av Venstre 

på mail. Har også fått tilbakemelding på at bystyret går gjennom planer for utbygging av sykkelstier 
på Frogner. 

- LUR ønsker å kontakte BU for å jobbe videre med saken. 
- Nikolai og Haider utarbeider et leserinnlegg i lokalavisen for å fremme saken, Katarina ønsker å 

bidra med dette.  
- LUR har gjennomfør en aksjon i Frogner hvor de har samlet inn nærmere 1000 underskrifter fra 

beboere i bydel Frogner. Disse underskriftene ønskes å fremlegges for bystyret jamfør 
kommunelovens § 39a Innbyggerinitiativ: 
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/krd/bro/2004/0002/ddd/pdfv/203824-h-2149.pdf 

- LUR skal utarbeide en mail til bydels arkitekt Inger Almqvist for mer informasjon om hvilke 
muligheter som finnes for sykkelstier i bydelen. 
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Sak 54/14 : Valg av nestleder  
 

- Haider Qureshi ble enstemmig vedtatt som ny nestleder.  
 
Sak 54/14 : Ruseløkka Fritidsklubb 
 
Klubbleder ved Ruseløkka Fritidsklubb, Stefan Dahlgren, informerte rådet om klubbens nye lørdagstilbud 
for ungdom i alderen 13-18år. Han ønsker rådets tips og hjelp for å markedsføre tilbudet ut til bydelens 
ungdomsgruppe. Katarina skal bidra med å markedsføre tilbudet via sosiale medier. Klubbleder ble 
anbefalt å markedsføre tilbudet ved alle bydelens ungdoms- og videregående skoler.   
 
Sak 55/14 : Eventuelt 
 

- Sumaya informerte om dagens tilbud ved BUP vest. Rådet er bekymret for hvordan tilbudet ved 
BUP vest vil se ut i 2015, Katarina vil sende en ny mail til ass.avd.sjef Helle Baadsvik for å 
undersøke hvordan tilbudet vil være ved eventuelle budsjettkutt til neste år og hvilke konsekvenser 
dette vil ha for det psykiske helsetilbudet til barn og unge i Oslo vest. 

- LUR har et ønske om at BU skal kunne nås på sosiale medier for å øke tilgjengeligheten for 
bydelens barn og unge. 

- Sekretær informerte om ny bydelsdirektør. 
- Sekretær informerte om årets Urra Rock arrangement 15.11.14 på Betong. LUR ønsker å bidra 

med gjennomføringen av arrangementet ved Katarina, Haider, Sumaya og Astrid. 
- Katarina informerte om at hun sitter i en debattgruppe i forhold til ungdommers stemme og skal 

delta på debattarena for ungdom mellom 15-19år ved Deichmanske bibliotek Majorstuen den 
20.11.14.  

 
 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  
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BU-sak 325/14 
         Mibu-sak 121/14 
 
 
 
Møtedato: 28.10.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 04.11.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
BYGDØYNESVEIEN 33 – 35, GNR 2, BNR 1251/509 
KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN FRA 18.08.2014 TI L 
29.09.2014 
FORSLAG TIL DETALJREGULERING 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har lagt ut forslag til detaljregulering for ovenstående eiendom til 
offentlig ettersyn og sendt det på høring. Planforslaget er tilgjengelig i saksinnsyn med nummer 
201016170 på Plan- og bygningsetatens nettsider http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn 
samt kan leses på bydelens nettsider, følg link http://www.bydel-
frogner.oslo.kommune.no/politikk/, gå til BU-innkalling 04. oktober 2014. 
 
Konsulent Niels Torp AS arkitekter MNAL har utarbeidet forslag til detaljregulering på vegne av 
forslagsstiller Bygdøynesveien 33-37 AS, co/ Ferncliff AS  
 
Eiendommen er regulert til Byggeområde for boliger i henhold til midlertidige 
reguleringsbestemmelser S – 2864, samt Tomt for allmennyttig formål, museum, S – 1715. 
Eiendommen omfatter tre større bygninger (villa Kandy, villa Solstrand samt gartnerboligen) 
oppført på 1870-tallet, samt syv mindre bygg. Alle bygningene er oppført på Byantikvarens gule 
liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.  
 
Planområdet på totalt 18 190 m2 ligger syd for Bygdøynesveien, og grenser i nordøst mot Norsk 
Maritimt Museum, samt i sydvest mot Bygdøynesveien 25. I sydøst grenser eiendommen til 
Oslofjorden med ca 90 meter strandlinje.  
 
Området foreslås omregulert fra allmennyttig formål museum og boligområde til boligbebyggelse, 
parkering og fortau, turvei og bryggeanlegg. Området reguleres også med hensynssone for 
bevaring naturmiljø og bevaring kulturmiljø.  
 
Hensikten med planforslaget, er å ta i bruk den eksisterende bevaringsverdige villabebyggelsen 
med hageanlegg til bolig, samt å oppføre en ny 4-mannsbolig og flytte den bevaringsverdige 
gartnerboligen. Det foreslås også etablert en kyststi.  
Det er utarbeidet to alternativer, forslagsstillers alternativ I og Byantikvarens alternativ II.  
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Felles for alternativene  
I begge alternativene foreslås villa Kandy og villa Solstrand bevart. De gjenstående fem mindre 
bygningene foreslås revet. Det foreslås å oppføre en ny firemannsbolig mellom villa Kandy og 
villa Solstrand. Gartnerboligen foreslås flyttet og tilbygget. Høyderyggen med villaene foreslås 
belagt med hensynssone bevaring kulturmiljø. Mot Bygdøynesveien er det i dag en 
parkeringsplass med 97 plasser, som brukes av besøkende til museene. I planforslaget 
opprettholdes antall parkeringsplasser på dagens nivå. I skråningen mot sjøen er det registrert 
naturtypelokalitet av regional verdi. Denne delen av planområdet foreslås belagt med hensynssone 
bevaring naturmiljø. Kyststi foreslås etablert langs hele strandlinjen. Planforslagene muliggjør 
etablering av private brygger. 
 
Ulikheter ved alternativene 
Alternativ I foreslår etablering av tilbygg på de to bevaringsverdige bygningene villa Kandy og 
villa Solstrand, mens alternativ II ikke tillater til- eller påbygg. Alternativ I foreslår etablering av 
parkering til boligene i tre anlegg under terreng, ett for hvert bygg som til sammen vil gi 19 
plasser. Alternativ II foreslår et felles anlegg under nybygget med totalt 10 plasser. Alternativ I 
åpner for etablering av et svømmebasseng også foran de bevaringsverdige bygningene, til sammen 
3 bassenger. Alternativ II foreslår å etablere ett svømmebasseng som plasseres foran den nye 
firemannsboligen. 
 
Bemerkninger til planinitiativ: 
I sin bemerkning til planinitiativ pekte Byantikvaren på at planområdet har potensial for 
tilstedeværelse av ikke registrerte automatisk fredete kulturminner, og at det er gjort flere 
arkeologiske funn i nærområdet. Byantikvaren stilte derfor krav om arkeologisk registrering av 
planområdet, og høringsfristen er utvidet til 01.12.2014. 
 
Planforslaget er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd. Planforslaget 
faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler hovedtrekkene i alternativ I. Etaten tar likevel forbehold 
om at utformingen av garasjeanlegg må søkes gjort på en skånsom og lite synlig måte, slik at 
den grønne skråningen mot Bygdøynesveien blir ivaretatt. 
 
 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen 
før saken sendes videre til byrådet. Kopi av bemerkningene følger saken i den videre 
behandlingen. Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de 
bemerkninger som er kommet inn. Deretter vil saken bli lagt fram for bystyret til endelig 
godkjenning. 
 

Bemerkninger til ovenstående planforslag, merket 201016170 oversendes 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt direkte til saksbehandler 
meryem.amera@pbe.oslo.kommune.no senest 29. 09.2014. Plan- og bygningsetaten har 
orientert om at fristen er forlenget da Byantikvaren ønsker å gjennomføre ytterligere 
arkeologiske registreringer i planområdet. Ny frist er satt til 1.12.2014. 
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Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har forslag til detaljregulering for eiendommen Bygdøynesveien 33-55, gnr 2, bnr 
1251 til uttalelse.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 14/11 – 
25.01.2011 samt sak 82/12 – 27.03.2012. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget opprettholder sin støtte til forslagsstillers ønske om en 
reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og 
kulturminner på eiendommen. 
 
Bydelsutvalget ser at forslagsstiller legger til rette for eksisterende antall parkeringsplasser for 
eksisterende museumsvirksomhet. Med utgangspunkt i dokumentert behov ber bydelsutvalget om 
at det legges til rette for både buss- og personbilsparkering.  
 
Bydelsutvalget opprettholder en restriktiv holdning vedrørende tilbygg og endret eksteriør på 
eksisterende bebyggelse, men åpner for foreslått mindre tilbygg på 10 m2 til de verneverdige 
villaene. Bydelsutvalget støtter for øvrig alternativ II til detaljregulering. 



 
 
 
 
 
 
Bydelsutvalget fattet følgende vedtak i møte 27.3.12: 
 
SAK  82/12 
 

BYGDØYNESVEIEN 33-35, GNR 2, BNR 1251/1270 
VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULERING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget er anmodet om å avgi en uttalelse til kunngjøring om 
oppstart av detaljregulering for Bygdøynesveien 33-35, gnr 2, bnr 1251, 
1270.  
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak 14/11 – 
25.01.11. Vedtak følger vedlagt. 
 
Bydelsutvalget opprettholder sin støtte at tiltakshavers ønske om en 
reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og 
kulturminner på eiendommen.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at tiltakshaver legger fram et forslag til løsning 
av parkering for museumsvirksomhet som tar utgangspunkt i det behovet 
som fremkommer i bemerkninger til planinitiativ. Det må legges til rette 
for både busser og personbiler. 
 
Bydelsutvalget merker seg Byantikvarens restriktive holdning 
vedrørende til- og ombygging av eksisterende bebyggelse, og forutsetter 
at disse bemerkninger og tilrådinger blir hensyntatt i det videre 
planarbeidet. 
 
Bydelsutvalget noterer videre at Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten) har 
registrert en naturtypelokalitet av regional verdi innenfor planområdet. 
Det forutsettes at planforslaget hvis nødvendig tilpasses denne 
registrering. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at kyststil langs sjøkanten og videre til 
Bygdøynesveien blir lagt inn i planbestemmelsene.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(8H, 2V, 1F, 3A) 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydelsutvalget fattet i møte 25.1.11 følgende vedtak:  
 
SAK  14/11 
 

BYGDØYNESVEIEN 33-37, GNR. 2, BNR. 1251 
INVITASJON TIL INNSPILL FRA BYDELEN 
OMRÅDE- OG PROSESSAVKLARING 
 
Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling: 
Bydelsutvalget har mottatt invitasjon til innspill vedrørende 
Bygdøynesveien 33 – 37, gnr 2, bnr 1251. 
 
Bydelsutvalget støtter tiltakshavers ønske om en reguleringsmessig 
tilrettelegging for bevaring av bygninger og kulturminner på 
eiendommen. 
 
Bydelsutvalget finner at eiendommen synes å ligge godt til rette for 
utvikling til barnehage, og foreslår at det blir utført en 
mulighetsvurdering for denne bruk. Bydelen har fortsatt stort behov for 
barnehagetomter, og ser per i dag små muligheter for at behovet kan bli 
dekket. 
 
Bydelsutvalget merker seg at tiltakshaver vil ta hensyn til at det skal 
innplasseres en turvei langs sjøkanten iht Fjordbruksplanens 
retningslinjer, og minner om at adkomst for publikum fra 
Bygdøynesveien til kyststien må løses.  
 
Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt 
(7H, 2F, 2V, 3A, 1SV)  
 
 

 



Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten 

Iht. adresseliste

Dato: 14.08.2014

Vår ref (saksnr): 201016170-72
Deres ref: Oppgis alltid ved henvendelse

Saksbeh: Amera Meryem Arkivkode: 512.1

KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN
FRA 18.08.2014 TIL 29.09.2014

FORSLAG TIL DETALJREGULERING - BYGDØYNESVEIEN 33 - 35

Plan- og bygningsetaten har 06.08.2014, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til
delegert myndighet, vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig ettersyn og sende det påhøring.

Området foreslås regulert til boligbebyggelse, parkering og fortau, turvei, og bryggeanlegg.
Området reguleres også med hensynssone for bevaring naturmiljø og hensynssone for bevaring
kulturmiljø. Hensikten med planforslaget er å ta i bruk den eksisterende bevaringsverdige
villabebyggelsen med hageanlegg, til bolig samt oppføre en ny 4-mannsbolig og flytte den
bevaringsverdige gartnerboligen. Det foreslås også å etablere en kyststi. Byantikvaren fremmer
eget forslag. Dette forslaget skiller seg fra alternativ l ved at det ikke tillates på- eller tilbygg på de
eksisterende bevaringsverdige byggene, og at etablering av svømmebasseng begrenses til ett der
alternativ l har tre svømmebasseng. Plan- og bygningsetaten anbefaler hovedtrekkene i alternativ
l. Etaten tar likevel forbehold om at utformingen av garasjeanlegg må søkes gjort på en skånsom
og lite synlig måte, slik at den grønne skåningen mot Bygdøynesveien blir ivaretatt.

Planforslag til offentlig ettersyn er tilgjengelig som plankunngjøring og i saksinnsyn på Plan- og
bygningsetatens nettsider WWW.pbe.oslo.kommuneno/saksinnsyn på vår referanse.

Orientering om planforslaget kan fås ved henvendelse til Plan- og bygningsetatens kundesenter, Vahlsgt l.
Varslingsbrev med planforslaget kan også ses på:

- Deichmanske bibliotek i Arne Garborgs plass 4 og
- Opplysningstjenesten i bydel Frogner, Sommerogata 1.

Høringsfrist
Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes Plan- og bygningsetaten senest 29.09.2014. Vi gjør
oppmerksom på at også innsigelser fra myndigheter med innsigelsesrett må sendes innen fristen. Vennligst
oppgi Saksnummer.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Sentralbord: 02 180 Bankgiro: 1315.01.01357
Vahls gate , 0187 Oslo Kundesenteret: 23 49 10 00 Orgnr.: 971 040 823 MVA

Boks 364 Sentrum Telefaks: 23 49 10 01 0102 Oslo www.pbe.0s10.k0mmune.n0 E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
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Vi ber om at bemerkningen gjøres kort, evt. at det lages et sammendrag på 1/2-1 side egnet for trykking. 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken 
sendes videre til byrådet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, 
men vil kommentere bemerkningene samlet i vår fremstilling til byrådet. Kopi av bemerkningene følger 
saken når den sendes til politisk behandling. 
 
Byrådet avgir sin innstilling til byutviklingskomiteen som behandler saken med de bemerkninger som er 
kommet inn. Deretter vil saken bli lagt frem for bystyret til endelig godkjenning. Når endelig vedtak er 
fattet, vil det bli gitt melding både ved brev og ved kunngjøring i Aftenposten  samt som plankunngjøringer 
på etatens nettsider http://http://www.pbe.oslo.kommune.no/. Vedtaket kan da påklages.  
 
 
Vedlegg:  

Vedlegg i sak 201016170-72 

Nr Beskrivelse 

1 
Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 18.08.2014 til 29.09.2014 
(Dette dokument) 

2 Planforslag til offentlig ettersyn 

3 Forhåndsuttalelser 

4 Plankart alternativ 1 

5 Plankart alternativ 2 
 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
Kundesenteret 
Kontorservice 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 14.08.2014 av: 
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Bygdøynesveien 33-35, Bygdøy 

Planforslag til offentlig ettersyn – 2 alternativer 

Detaljregulering 
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, parkering og fortau, turvei, og bryggeanlegg. 

Området reguleres også med hensynssone for bevaring naturmiljø og hensynssone for bevaring 

kulturmiljø. Hensikten med planforslaget er å ta i bruk den eksisterende bevaringsverdige 

villabebyggelsen med hageanlegg, til bolig samt oppføre en ny 4-mannsbolig og flytte den 

bevaringsverdige gartnerboligen. Det foreslås også å etablere en kyststi. Byantikvaren fremmer 

eget forslag. Dette forslaget skiller seg fra alternativ 1 ved at det ikke tillates på- eller tilbygg på 

de eksisterende bevaringsverdige byggene, og at etablering av svømmebasseng begrenses til ett 

der alternativ 1 har tre svømmebasseng. Plan- og bygningsetaten anbefaler hovedtrekkene i 

alternativ 1. Etaten tar likevel forbehold om at utformingen av garasjeanlegg må søkes gjort på 

en skånsom og lite synlig måte, slik at den grønne skåningen mot Bygdøynesveien blir ivaretatt. 

Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i løpet av høringsperioden som er 

oppgitt i varslingsbrev.   

Utarbeidet av: Niels Torp AS Arkitekter MNAL for Bygdøynesveien 33-37 AS 
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Trykte vedlegg 

1. Forhåndsuttalelser 

 

Utrykte vedlegg  

Disse kan sees på saksinnsyn på Plan- og bygningsetatens nettside som vedlegg til Planforslag til offentlig 

ettersyn 

1. Plankart i målestokk 1:500   

2. Forhåndsuttalelser 

3. ROS-analyse 

4. Trafikkanalyse 

5. Planbeskrivelsene 

 

HVORDAN LESE DOKUMENTET? 
Dette er et dokument som består av forslagsstillers beskrivelse av og argumentasjon for planforslaget, og 

Plan- og bygningsetatens vurdering. Plan- og bygningsetaten er juridisk eier av dokumentet, men der det 

står ”Forslagsstillers tekst” (hovedsakelig del 2 og 4) har Plan- og bygningsetaten ikke redigert i denne. 

Plan- og bygningsetatens kommentarer til forslagsstillers tekst finnes i separate, tydelig merkede bokser.   

 

SAKSGANG 
Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer 

innarbeidet. Saken er planlagt oversendt rådhuset for politisk behandling <nummer> tertial. 
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1. HOVEDTREKK I PLANFORSLAGENE 

1.1 SAMMENDRAG  

Planområdet er på totalt 18 190m2 og ligger ved Bygdøynesveien, med grense i sørvest mot Norsk 

Maritimt Museum. Det står i dag 10 bygg på tomten. Flere av disse byggene, som uthus og en paviljong er 

mindre bygninger. Det er også oppført to eneboliger, kalt villa Solstrand og villa Kandy, samt et bygg som 

antas å ha vært gartnerboligen med tilknytning til villa Kandy. I dag benyttes villa Kandy som bolig, mens 

villa Solstrand, som ligger nærmest Norsk Maritimt Museum, i dag er regulert til allmennyttige formål 

(museum). De to villaene og gartnerboligen ligger i et etablert hageanlegg. De er oppført på slutten av 

1870-tallet og er på Byantikvarens Gule liste.  

 

Felles for alternativene 

I begge alternativene foreslås villa Kandy og villa Solstrand bevart. De resterende fem mindre bygningene, 

foreslås revet. Det forslås å oppføre en ny firemannsbolig mellom villa Kandy og villa Solstrand.  

Gartnerboligen foreslås tilbygget og flyttet. Høyden med villaene foreslås belagt med hensynssone 

bevaring kulturmiljø. Mot Bygdøynesveien er det i dag en parkeringsplass med 97 plasser, som brukes av 

besøkende til museene. I planforslaget opprettholdes antall parkeringsplasser på dagens nivå. I skråningen 

mot sjøen er det registrert naturtypelokalitet av regional verdi. Denne delen av planområdet foreslås belagt 

med hensynssone bevaring naturmiljø. I Fjordbruksplanen er det en overordnet intensjon om å legge til 

rette for sammenhengende turveier rundt Bygdøy, deriblant en forbindelse over planområdet, langs sjøen 

fra Bygdøynes til gangstien ved Lille Herbern. Det foreslås derfor at kyststien etableres over hele 

planområdet. 

Planforslagene muliggjør også etableringen av private brygger. 

 

Ulikheter ved alternativene 

I alternativ 1 foreslås det å etablere tilbygg på de to bevaringsverdige byggene villa Kandy og villa 

Solstrand, mens det i alternativ 2 ikke tillates til – eller påbygg. I alternativ 1 vil parkering til boligene 

etableres i tre anlegg under terreng, ett for hvert bygg som til sammen vil gi 19| plasser. I alternativ 2 

etableres det et felles anlegg under nybygget, dette vil gi totalt 10 parkeringsplasser. 

I alternativ 1 åpnes det for etableringen av svømmebasseng også foran de bevaringsverdige byggene 

tilsammen 3 stk. I alternativ 2 foreslås det å etablere ett svømmebasseng som plasseres foran den nye 

firemannsboligen. 
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1.2 EKSISTERENDE SITUASJON OG FREMTIDIG BYPLANGREP (forslagstillers 

illustrasjoner) 

1.2.1 Skisse – eksisterende situasjon  

 
 

1.2.2 Skisse av fremtidig byplangrep  
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1.3 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER – ALTERNATIV 1 

 
Forslagsstiller: Bygdøynesveien 33-37 AS, co/ Ferncliff AS, Sjølyst plass 2, 0278 OSLO  

                           v/ Espen Lundaas, tlf: 23 01 49 14, espen@ferncliff.no  

 

Konsulent: Niels Torp AS arkitekter MNAL, Pb. 5387 Maj, 0304 Oslo  

                    v/ Johan Kahrs, tlf: 9229 7078, jka@nielstorp.no  

 

Eieropplysninger  
Gnr. 2 bnr.1251 (del av) Bygdøynesveien 33-37 AS  

Gnr. 2 bnr. 509 (del av) Bygdøynesveien 33-37 AS  

 

Arealstørrelse – planområde  
Planområdet totalt: 16.766 (eksklusiv Bruk og vern av sjø og vassdrag) totalt 18 190m2.  

 

Areal for hvert formål:                                                          
Boligbebyggelse                    12.107 m

2                                                        
 

Kjørevei                                                  367 m²                                          

Fortau                                                     334 m²                                           

Annen veigrunn –grøntareal               1.013 m²                                        

Parkeringsplasser                                2.453 m²                                        

Turvei                           492 m
2                                                                    

 

 

Arealstørrelse – ny bebyggelse                                                            
Over terreng:                                  BRA=760 m²                                

Under terreng: (parkering)                BRA=600 m²                                

 

Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes  
Over terreng:                                     BRA=1.117 m²                             

Under terreng:                                   BRA=   270 m²                             

 

Utnyttelse m. m.  
Bebygd areal                                     BYA=870 m²     

(eksklusiv parkering under terreng og svømmebasseng) 

Prosent bebygd areal % -                  BYA=0,05 %                                

for eiendommen som helhet 

Bruksareal bolig                               BRA=1.740 m²                              

Bruksareal parkering                        BRA=600 m²                                 

(under terreng)  

Prosent bruksareal % -                     BRA=0,14 %                                 

(eksklusiv BRA under terreng) 

 

Antatt antall boligenheter: 7 – 9 stk. (gjelder begge alternativene) 

Antatt boligtype: blokk/ tomannsbolig/enebolig (gjelder begge alternativene) 

Antatt leilighetsfordeling: 4 stk fireroms, 2 stk tomannsbolig, 1 stk enebolig (gjelder begge alternativene) 
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Parkering  
Parkering skal være som følger:  

Plasser under terreng:                        19 stk.                                          

Plasser på terreng:                             104 stk.                                       

 (hvorav 97 for museene)  

 

Plasser for sykkelparkering: 2,5 stk. pr boenhet  

 

Kunngjøring og varsling  
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 13.02.2012 i Aftenposten, både papirutgave og digital utgave.  

Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 09.02.2012. 
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1.4 FORSLAGETS NØKKELOPPLYSNINGER -ALTERNATIV 2 

 
Forslagsstiller: Bygdøynesveien 33-37 AS, co/ Ferncliff AS, Sjølyst plass 2, 0278 OSLO  

                           v/ Espen Lundaas, tlf: 23 01 49 14, espen@ferncliff.no  

 

Konsulent: Niels Torp AS arkitekter MNAL, Pb. 5387 Maj, 0304 Oslo  

                    v/ Johan Kahrs, tlf: 9229 7078, jka@nielstorp.no  

 

Eieropplysninger  
Gnr. 2 bnr.1251 (del av) Bygdøynesveien 33-37 AS  

Gnr. 2 bnr. 509 (del av) Bygdøynesveien 33-37 AS  

 

Arealstørrelse – planområde  
Planområdet totalt: 16.766 (eksklusiv Bruk og vern av sjø og vassdrag) totalt 18 190m2.  

Areal for hvert formål:                                                             
Boligbebyggelse                    12.107 m² 
Kjørevei                                                  367 m²  

Fortau                                                     334 m² 

Annen veigrunn –grøntareal               1.013 m² 

Parkeringsplasser                                2.453 m²   

Turvei                           492 m
2                                                                  

 

 

Arealstørrelse – ny bebyggelse                                                             
Over terreng:                                  BRA=330 m² 

Under terreng: (parkering)                BRA=200 m² 

 

Arealstørrelse – eksisterende bebyggelse som opprettholdes                                                          
Over terreng:                                     BRA=1.117 m² 

Under terreng:                                   BRA=   270 m²     

 

Utnyttelse m. m.  
Bebygd areal                                     BYA=829 m² 

(eksklusiv parkering under terreng og svømmebassenger) 

Prosent bebygd areal % -                 BYA=0,04 % 

for eiendommen som helhet 

Bruksareal bolig                               BRA=1.417 m² 

Bruksareal parkering                        BRA=  200 m² 

(under terreng)  

 

Prosent bruksareal % -                     BRA=0,08% 

(eksklusiv BRA under terreng) 

Antatt antall boligenheter: 7 – 9 stk. (gjelder begge alternativene) 

Antatt boligtype: blokk/ tomannsbolig/enebolig (gjelder begge alternativene) 

Antatt leilighetsfordeling: 4 stk fireroms, 2 stk tomannsbolig, 1 stk enebolig (gjelder begge alternativene) 

 

Parkering  
Parkering skal være som følger:  

Plasser under terreng:                        10 stk.  

Plasser på terreng:                             104 stk.                      
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 (hvorav 97 for museene)  

Plasser for sykkelparkering: 2,5 stk. pr boenhet  

 

 

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning.  
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende 

forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 

konsekvensutredes.  

 

Kunngjøring og varsling 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 13.02.2012 i Aftenposten, både papirutgave og 

digital utgave. Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 09.02.2012. 

Alternativt planforslag er varslet i uttalelser fra Byantikvaren senest til forslagsstiller den 

14.02.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saksnr: 201016170-58 
 

Side 12 av 60 

 

 

2. FAKTADEL (forslagstillers tekst) 

2.1 BAKGRUNN  

Tre bygninger med hageanlegg, som står på byantikvarens gule liste, ønskes å bevares og brukes til bolig. 

To av bygningene står på areal som i dag er regulert til bolig i de midlertidige reguleringsbestemmelsene. 

Den tredje bygningen står på areal regulert til allmennyttig formål (museum).  

For at disse bygningene skal bli attraktive å bo i trenger de rehabilitering og muligheter for noe til- og 

påbygging. Det er også ønskelig med noe større utnyttelse av tomten. 

Hensikten med planen er å få avklart muligheter for dette samtidig som området foreslås regulert til 

hensynssone bevaring.   

 

 

Plan- og bygningsetatens kommentarer og evt. suppleringer  

Planområdet er totalt på 18 190 m2. 

 

2.2 PLANSTATUS (forslagstillers tekst) 

2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus  

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 

Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging tilstreber å samordne planlegging av 

utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og 

miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses.  

 

Retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal ivareta at arealer som brukes av 

barn og unge sikres mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og 

store nok lekearealer i nærmiljøet og avsettes tilstrekkelige arealer for barnehager.  

 

RPR for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen påpeker at Oslofjorden med kystsonen er 

landets mest brukte rekreasjonsområde samtidig som den inneholder store verneverdier. Det er et sentralt 

mål å øke mulighetene for friluftsliv, og strender og skjærgård er prioritert. Det angis at omdisponering til 

formål som kan hindre dette ikke bør finne sted, og at hovedtrekk i dagens landskap og natur skal opprett-

holdes. 

 

Gjeldende overordnede planer 

Kommuneplan 2008 – 2025, vedtatt 11.06.2008, har som et mål at arealbruken skal bidra til å realisere 

visjonen: Hovedstaden Oslo – miljøby, kunnskapsby, kulturby og fjordby. Planen legger opp til økning av 

boligmassen, ivaretakelse av bevaringsverdige objekter og miljø, en bærekraftig byutvikling med gode 

steds- og miljøkvaliteter og et miljøeffektivt transportsystem. Fjorden og Marka gir Oslo et blågrønt preg 

som skal bevares og styrkes. Det er viktig å utvikle en sammenhengende grønnstruktur fra Marka til 

fjorden og langs strandsonen. Fjordbyen skal gi arenaer for fysisk aktivitet og tilrettelegge for et bredt 

spekter av både organisert og uorganisert mosjon.  

 

Kommuneplan 2009, juridisk bindende arealdel for Oslo,(vedtatt 16.12.2009)  

Bakgrunnen for planen er den nye plandelen i Plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.2009. 

Bystyret har derfor vedtatt en foreløpig juridisk bindende arealdel for Oslo som omfatter alle gjeldende 

kommunedelplaner med juridisk bindende bestemmelser, samt alle gjeldende regulerings- og bebyggelses-
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planer. Arealdelen innebærer ingen endring av eksisterende juridisk bindende arealformål. Den består av et 

plankart med to planregistre, alle datert 26.08.2009. 

 

Fjordbruksplanen, vedtatt av bystyret 19.06.1991, har tre hovedprinsipper: 

- Fjordområdet skal legges til rette for friluftsliv 

- Tilgjengeligheten til fjordområdet skal bedres  

- Verdifulle arealer og forekomster på øyer og i strandområder får et styrket vern 

I Fjordbruksplanen er det en overordnet intensjon å legge til rette for sammenhengende turvei rundt 

Bygdøy, inkludert en forbindelse langs sjøen fra Bygdøynes til gangstien ved Lille Herbern. 

 

Byøkologisk program er byrådets redskap for å ta vare på og utvikle Oslos miljøkvaliteter.  

- Bl.a. kulturminner beskrives som en ressurs. Andre viktige punkter er miljøkartlegging og miljø-

oppfølgingsprogram, redusere klimagassutslipp og luftforurensing ved å styrke kollektivtrafikken, 

fjernvarmetilknytning og passive varmekilder, godt fungerende vannkretsløp, lokal håndtering av 

overvann, utnytting av naturens selvrensingsevne og åpning av rørlagte bekker. 

 

Kommunedelplan for torg og møteplasser legger til rette for et bredt spekter av møteplasser som gir rom 

for ulike aktiviteter og brukergrupper. Målet er at hver bydel over en femårsperiode kan utvikle en lokal 

møteplass lett tilgjengelig for beboerne. Planen skal fremme møteplassenes sosiale rolle og legge til rette 

for gode prosesser for utvikling av byens uterom. Bygdøynes er vist som ”annen overordnet møteplass” 

med behov for fremtidig juridisk sikring. Planområdet berøres ikke direkte.  

 

Kommunedelplanen for grøntstrukturen i byggesonen (”Grøntplanen”) vedtatt 1993, har som ett av flere 

hovedmål å bevare Oslos særpreg som den grønne byen mellom åsene. Viktige landskapstrekk skal 

bevares og synliggjøres. Planen definerer og sikrer overordnede parker, turveier, naturområder/vassdrag og 

andre ”grønne” områder i byggesonen. Planen er under revisjon, se planer under arbeid.  

 

Gjeldende regulering: 

- Tomt for allmennyttig formål, S-1715, 04.08.1971 

- Bolig. Midlertidige reguleringsbestemmelser, S – 2864, 14.05.1986. U-grad mellom 0,25 og 0,35. 

 

Pågående planarbeid 

Revisjon av Grøntplanen (oversendt til politisk behandling 30.03.2010): 

Hensikten med planen er å bevare og videreutvikle byens grønnstruktur innenfor byggesonen.  

Forslaget til KDP berører ikke planområdet direkte. Bygdøynesveien er markert som ”eksisterende annen 

overordnet gangforbindelse”. 

 

 
 

Planområdet 
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Pågående planarbeid i nærområdet 

Sak 200501732 ”Bygdøy Kongsgård og folkepark” er vedtatt i bystyret 17.02.2010, behandlet i 

Miljøverndepartementet og reguleringsplanen ble stadfestet i MD 17.02.12, med kun få endringer. Planen 

gjelder nordre og vestre deler av Bygdøy og berører ikke planområdet.  

 

Sak 200809350 ”Villaområdet Huk Aveny på Bygdøy” – områderegulering. Formålet med planen er å 

bevare villaområdets karakter hva gjelder bevaringsverdig bebyggelse og kulturmiljøer, bebyggelses- og 

grøntstruktur, landskapsformasjoner og biologisk mangfold. Områdereguleringen ble egengodkjent av 

bystyret 12.06.2013, S – 4726 – Bygdøy. 

 

Pågående byggesak på nabotomt   

Rammesøknaden Bygdøynesveien 25, gnr/bnr 2/509, er registrert hos PBE med saksnummer 201204115.  

Grunneier er samme som i gjeldende sak. 

 

Plan- og bygningsetatens supplering 

Kommuneplan 2009 består av gjeldende reguleringer, og ethvert planforslag vil derfor formelt sett 

innebære en endring av kommuneplanens arealdel.  

 

Byrådets forslag til Kommuneplan Oslo mot 2030 – Smart, trygg, grønn (høringsutkast) 

Planområdet ligger her inne med eksisterende bebyggelse og anlegg. Den delen av planområde som 

ligger nede ved vannkanten er markert med flomfare (H320_1-Storflom). Den delen av planområdet 

som ligger helt nede ved sjøen er avmerket som friluftsområde for bruk og vern av sjø og vassdrag 

med tilhørende strandsone.  

 

 

                                                                                          



Saksnr: 201016170-58 
 

Side 15 av 60 

 

 

Pågående byggesak på nabotomt   

Rammesøknaden Bygdøynesveien 25, gnr/bnr 2/509, er registrert hos PBE med saksnummer 

201204115.  Grunneier er samme som i gjeldende sak. 

Dette er en pågående byggesak, der rammetillatelse ble gitt i 2009. Bygget har en BYA på 590m
2
.  

 

 

2.3 EKSISTERENDE FORHOLD (forslagstillers tekst) 

2.3.1 Forslagsstillers beskrivelse 

Lokalisering og bruk  

Planområdet er det nordøstre neset på Bygdøy, sørvest for museumsområdet som består av Norsk Maritimt 

Museum, Fram Museet og Kon-Tiki Museet. 

Planområdets størrelse: 17 daa 

Det går rutebuss dit, om sommeren også rutebåt. 

De gamle villaene og gartnerboligen leies ut til boligformål. 

Natur- og ressursgrunnlaget 

Bygdøyneset er et vakkert natur- og kulturområde på Bygdøy i Oslofjorden. 

 

Friluftsinteresser 

Det har stor verdi for allmennheten at neset fremstår grønt og frodig og at det er mulig å ferdes langs 

sjøkanten. 

 

I ”Fjordbruksplanen for Oslo” er det planlagt en kyststi fra museumsområdet på Bygdøynes til 

Herbernveien. Omtrent halvparten av denne stien vil alternativt gå over eiendommen. 

 

På Bygdøynes, ved Fram museet og Norsk Maritimt Museum (NMM), er det turveier langs sjøen. Disse 

går over i et bryggeanlegg på sørsiden av NMM, derfra går det en sti videre langs sjøen til nordsiden av 

NMM sin sjøbod og brygge. Det er rester av det som har vært fundamentet til et gammelt badehus 

(tilhørende Villa Kandy). Derfra går det en granittrapp opp til en av stiene i det gamle haveanlegget. 

 

Skråningen ned mot sjøen er bratt, men avslutter med et lite platå/ fjellhylle på ca kote +1,5. 

Plansjefen i Oslo havn opplyser at det er sjelden nivået på vannet går over 1,6 m (HAV 1,5m). 

 

Langs sjøen, rett vest for NMM sin sjøbod, har det ligget et lysthus med brygge eller trapp ned i vannet. 

Bryggen ser vi rester av, lysthuset er flyttet til Ramme gård. Nordvest på tomten ser vi restene av det som 

antagelig har vært en brygge. 

 

Eiendommen har en strandlinje på ca 90 m. 

 

Landskap 

Terrenget stiger bratt opp fra sjøen, danner en hylle på toppen der bebyggelsen ligger, for så å gå bratt ned 

igjen til Bygdøynesveien. Dette området har det naturgitte navnet Bygdøyneset.  

I det bratte terrenget mot sjøen er det gode vekstforhold for ville planter og derfor er det en spesiell og rik 

flora her. 
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Vegetasjon/ grønnstruktur/ biologisk mangfold 

Det er registrert biologisk mangfold på eiendommene i en bredde på fra 25 – 45 m fra sjøen. Langs hele 

strandsonen innenfor planområdet er det registrert en naturtypelokalitet av regional verdi, blant annet 

miljøer med innslag av blodstorkenebbenger, kalkberg og kalkfuruskog. For den nordligste delen av 

området, ligger feltet med biologisk mangfold i all hovedsak utenfor planområdet, i beltet mellom 

planområdet og fjorden. På bakgrunn av opplysninger i Plan- og bygningsetatens kartgrunnlag, og ut fra 

opplysninger fra Friluftsetaten, har Plan- og bygningsetaten vurdert at dette er et tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag, og det kreves ikke ytterligere ”naturmangfoldsanalyse” for å sikre at denne 

naturtypelokaliteten tas vare på i det videre planarbeidet. 

 

Kart som viser biologisk mangfold med mer 

 

 
 

Biologisk mangfold har oransje farge 

Skadelige plantearter har lilla markering med sorte prikker 
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Bygninger på Byantikvarens gule liste er markert med blå farge + gul prikk 

Grunneier er svært opptatt av å bevare den stedlige flora som er av spesiell karakter og verdifull i nasjonal 

sammenheng. Det er gjort et betydelig arbeid for å bevare og ivareta floraen hvert år siden 2006, ivaretatt 

av Cand. Scient. Naturgeograf Kim Halvor Hartvig. Han har hatt ansvaret for fjerning av uønsket flora, 

trimming og bevaring av eksisterende flora i området de siste årene. Kim H. Hartvig har også utarbeidet en 

botanisk rapport om området for grunneier datert 31.07.2007.  

Verneinteresser/ kulturlandskap 

Beskrivelsen av eiendommene er sitat tatt fra Hans Jacob Hansteen: Bygdøynesveien 33-35, 

Kulturhistorisk analyse utarbeidet i perioden 25.11.-01.12.2008. 

 

 
 

Villaene ligger plassert på høydedraget mellom Herbernveien og Bygdøynes. De ble antagelig bygget i 

siste halvdel av 1870 årene. Tomtene ble utskilt til brødrene og murmestrene Clemet og Johan Johnsen i 

1876. (Trond Eide ”Tvillinganlegget på Bygdøynes” 1989, upublisert). 

1881-kartet (som i original har målestokk 1:5000) viser etter måten detaljerte hageplaner for begge de 

gamle villaene med omfattende systemer av spaserveier i nordvestskråningen og øverst på ryggen hvor 
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villaene er plassert. Dette er hageplaner som i viktige deler er gjenkjennelige i dagens hagelandskap og 

som knytter seg klart til 1800-årenes landskapsstil. 

Hageanlegget i sørøst skråningen mot fjorden er ikke vist i 1881-kartet og er trolig kommet til senere. For 

Villa Solstrands del delvis med terrasseringer, antakelig opparbeidet de første tiårene etter at villaene ble 

bygget. 

Vesentlige gamle trekk i hageanlegget er fortsatt klart leselig på stedet. Andre deler kan spores ved enkle 

hagearkeologiske undersøkelser. 

De nordvestlige flateste delene av eiendommen kunne sannsynligvis dyrkes som nyttehager, men er 

imidlertid fjernet til fordel for parkeringsplassene til sjøfartsmuseet.  

Kartet fra 1881 viser at begge villaene hadde egen gartnerbolig. Villa Solstrands lå i det nordøstre hjørnet 

av tomten - omtrent så langt unna hovedbygningen som mulig- og er revet. Gartnerboligen til Villa Kandy 

er imidlertid bevart. Den ligger vesentlig nærmere den sammenhørende hovedbygningen, men i klar 

distanse fra den.  

Av de to villaeiendommene er det nr. 33-Villa Kandy, som har det mest intakte gamle park- og 

hagearealet. Mens Villa Solstrands areal er beskåret både mot nordvest for parkering og mot nordøst for 

byggegrunn til Sjøfartsmuseet, er Villa Kandys areal bare beskåret i nordvest for parkering. 

De gamle alleene og hekkene i hageanlegget er tildels meget markante. På Sjøfartsmuseets areal, utenfor 

dagens eiendom, er enkelte trekk bevart nedenfor den prektige forstøtningsmuren i naturstein som 

avgrenser nr. 35 mot sørøst. 

I nordvestskråningen mellom Villa Kandy og gartnerboligen er det betydelige rester av en løvtreplanting 

(lind?) som har hatt, og til en viss grad ennå har, karakter av lund. Den ligger som en visuell buffer mellom 

hovedbygningen og gartnerboligen. Den har sannsynligvis hatt til hensikt å skjerme og skape billedlig 

distanse mellom de to bygningene. Gartnerboligen til Villa Kandy er vist i 1881 kartet og ble antagelig 

bygget samtidig med hovedbygningen, men uten vinterhagen. Det er uklart når den kom til. Vindusdetaljer 

kan tyde på at den kom til i 1920 årene. 

Med vinterhagen ble gartnerboligen knyttet direkte til toppnivået på terrengryggen med utgang til - og som 

avslutning på - alleen som løper mot sydvest fra Villa Kandy. 

 

Både Villa Kandy og Villa Solstrand har inngangspartiet mot sydvest, og glassverandaen mot nordøst. 

Flere av de andre sveitservillaene på Bygdøy har glassverandaene orientert den samme veien, for eksempel 

”Bukten” i Løchenveien 18, og den fine villaen i Løchenveien 12.  

 

Adkomsten til Villa Solstrand er i dag via parkeringsplassen til Sjøfartsmuseet. Derfra leder en 

kastanjeallé, med innslag av alm og lønn, i en bue opp bakken til en stor gårdsplass. Her er det lysthus og 

garasje, og rester av en trapp som har ligget i tilknytning til tørrmuren og forbundet gårdsplassen med den 

delen av hagen som ligger ned mot sjøen. 

Trerekken i alleen gjør at gårdsplassen oppleves privat og skjermet. 

 

Hagen utenfor glassverandaen har også mange og synlige rester av det gamle hageanlegget. Her har det 

antagelig vært staudebed langs huset og en gruslagt plass kantet med trær. Midt på denne og rett mot 

sjøfartsmuseet har det vært en grusgang.  

På nordvestsiden av huset, mot Bygdøynesveien og parallelt med denne, er det også en allé.  

Den består hovedsaklig av kastanjetrær, og noe lønn.  

 

Alleen som går opp til Villa Kandy begynner sammen med den som går opp til Villa Solstrand før den tar 

av og svinger opp mot nordvest siden av huset. Villaen er orientert på samme måte som Villa Solstrand 

med glassveranda mot nordøst, og inngangsparti mot sydvest. Mot syd er hagen parkmessig, med store 

gressletter og en kastanjeallé fra huset i retning sjøen. Mot gartnerboligen i vest går det også en allé. 

Denne består av lønn og ask.  
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Miljøfaglige forhold 

Villaene er orientert med stuer/ glasskarnappene/ utsikt mot Oslo/ nordøstvendt.  Inngangspartiene er 

sørvestvendt.  

Gartnerboligen er orientert med glasskarnapp/ stue/ utsikt mot Oslofjorden/  østvendt. Inngangspartiet er 

sørvendt. 

Trafikkforhold 

Villaene har atkomst fra Bygdøynesveien. Veien er en tofelts kommunal vei med regulert/ opparbeidet 

fortau på én side. 

 

Det er utarbeidet trafikkanalyse med supplerende analyse om bussparkeringen på Bygdøynes. 

Oppsummering er gjengitt på side 18. 

 

Avkjørsel, parkering 

Villa Solstrand har en stor gårdsplass/ parkeringsplass ved inngangen på sørvestsiden av huset. 

Villa Kandy har en stor gårdsplass/ parkeringsplass på nordøstsiden av huset, rett utenfor stuen og 

glasskarnappet. 

  

Stier på eiendommene 

Det er stier gjennom hagene ned til sjøen. 

Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse) 

Det er utarbeidet ROS-analyse. 

Den konkluderer med at planområdet fremstår som lite sårbart. Det ble gjort en innledende 

fareidentifikasjon som viser at området er lite utsatt for farer og tilhørende hendelser innen 

samfunnssikkerhet. Det er derfor ikke utført mer detaljerte sårbarhets- eller risikovurderinger. 

Det ble imidlertid identifisert noen forebyggende tiltak som inngår i det videre arbeidet, slik at man unngår 

at sårbare løsninger blir del av detaljreguleringsplanen. Tiltakene er innen disse fareområdene: 

 

Ustabil grunn: Grunnen i området består av tykk marin avsetning og forvitringsmateriale. Det er ikke 

kartlagt kvikkleire i området. Det er ikke forhold som tilsier at grunnen er 

ustabil. Grunnundersøkelser bør likevel gjøres før man starter gravearbeider. 

 

Radon:  Det er ikke identifisert høye forekomster av radon eller alunskifer i området. Teknisk 

forskrift inneholder imidlertid tekniske krav til gjennomføring av tiltak for å hindre 

uønskede radonkonsentrasjoner i inneluft. Disse forutsettes fulgt av utbygger. 

 

Elektro- Det er en høyspentlinje langs Bygdøynesveien forbi planområdet. Strålingen 

magnetisk fra denne må avklares med ansvarlig netteier. Det er ikke andre 

stråling: høyspentanlegg på eller i umiddelbar nærhet av planområdet. 

 

VA-  Planområdet ligger i tettbebyggelse, og det går VA-ledningsnett her. Dette må 

ledningsnett: kartlegges og tas hensyn til under bygging.  

 

Eksisterende Prosjekterte boliger vil kreve noe utbygging av el-forsyningsnettet. Dette 

kraftforsyning: må planlegges i samarbeid med ansvarlig nettleverandør. Det er ikke 
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grunn til å tro at kapasiteten på nettet må økes som følge av tiltaket.  

  

Sosial infrastruktur 

Barnehager finnes i nærheten 

Bygdøy skole 1-7 klasse, aktivitetsskole (tidligere SFO) 

Bygdøy kirke 

Menighetshus på Fredriksborg 

Matbutikk, kiosk, frisør, dyrlege, torg i sommerhalvåret 

Helsestasjon 

Bygdøyhus med tennis- og fotballbaner, gymsal, osv og diverse tilbud til de eldre 

Kollektiv: buss, ferge i sommerhalvåret 

Diverse museer 

Diverse kafeer 

Teknisk infrastruktur 

Området ligger innenfor transportnettet til kollektivtrafikken.  

Vann, avløp, energi og renovasjon er etablert i området.  

Estetikk og byggeskikk 

De to sommervillaene og en gartnerbolig er alle oppført på slutten av 1870-tallet.  

Barns interesser 

Boligene egner seg svært godt som boliger for barnefamilier.   

Universell utforming 

Fra garasjene vil det være mulig å etablere heis opp i boligene.  

Juridiske forhold 

For bruk av den offentlige parkeringsplassen må det etableres rettighet til å kjøre over privat boliggrunn,  

 

Plan- og bygningsetatens suppleringer  

Juridiske forhold 

Kyststi som markert på plankartet skal forbli i privat eie, men være tilgjengelig for allmennheten. Plan og 

– bygningsetaten forutsetter at allmennhetens ferdsel på kyststi sikres gjennom tinglyst erklæring. 

Risiko- og sårbarhet (ROS-analyse) 

Elektromagnetisk stråling 

Høyspentlinjen som går langs Bygdøynesveien forbi planområdet er ikke vist i kartet eller kommentert 

videre i planforslaget. 

 



Saksnr: 201016170-58 
 

Side 21 av 60 

 

 

 
 



Saksnr: 201016170-58 
 

Side 22 av 60 

 

 

 
 

 

2.3.2 Tabell for tema som alltid skal sjekkes og følges opp når aktuelt  

Tema Oppstarts-

møte 

Offentlig 

ettersyn 

Politisk 

behandling 

Kort utkvittering eller 

henvisning til hvor omtales 

Naturmangfold gir 

premisser 

gir 

premisser 

 Det er registrert naturmangfold i 

planområdet. Det er en 

naturtypelokalitet av regional 

verdi. Det foreslås å regulere 

området til hensynssone bevaring 

av naturmiljø. 

Flom  gir ikke 

premisser  

gir ikke 

premisser 

 Den delen av planområde som 

ligger nede ved vannkanten er 

markert med flomfare (H320_1-

Storflom). Det foreslås ikke 

bebyggelse i denne sonen. 

Geotekniske forhold  gir ikke 

premisser 

gir ikke 

premisser 

 Det er ikke registrert kvikkleire i 

området. Det anbefales likevel i 

ROS-analysen at det foretas 

grunnundersøkelser før 

gravearbeider påbegynnes. 

Kulturminner  gir 

premisser 

gir 

premisser 

 Det er foretatt arkeologisk 

undersøkelser på tomten. Det er 
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bevaringsverdige bygg og det 

foreslås å regulere til hensynssone 

bevaring av kulturmiljø. 

Miljøforhold 

 

gir ikke 

premisser 

gir ikke 

premisser 

  

Teknisk infrastruktur  gir 

premisser 

gir 

premisser 

 Langs Bygdøynesveien går det en 

høyspent ledning. I ROS-analysen 

anbefales det en kartlegging av 

strålingen fra kraftledning. Ivareta 

eventuelle hensynssoner for 

denne og for fremtidige utbygde 

kraftnett.  

Barn og unges 

interesser  

gir ikke 

premisser 

gir ikke 

premisser 

  

Virksomhetsfare  gir ikke 

premisser 

gir ikke 

premisser 

  

 

 

 

2.4 PLANFORSLAGET (forslagstillers tekst) 

2.4.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder  

Reguleringsformål 

Det foreslås regulert til: 

 

Bebyggelse og anlegg: 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, 4-mannsbolig, garasje for boligene, svømmebasseng 

- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

             

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

- Kjørevei (felles privat atkomst) 

- Fortau 

- Parkering og vegetasjonsskjerm 

 

Grønnstruktur: 

- Turvei 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

-Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 

Hensynssoner: 

-Bevaring naturmiljø 

-Bevaring kulturmiljø  

 

Grad av utnytting og høyder: 

Bolig, hensynssone: 
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Villa Solstrand kan utvides med maks 10 m² BYA til 246 m² BYA. 

Villa Kandy kan utvides med maks 10 m² BYA til 173 m² BYA. 

Gartnerboligen kan utvides med maks 28 m² BYA til 120 m² BYA. 

Maksimale høyder er som høyder på eksisterende bygninger. 

Ny bebyggelses plassering 

Det kan bygges en ny firemannsbolig mellom de to eksisterende villaene, innenfor høyder og byggegrenser 

angitt på plankartet. Maksimal størrelse er 330 m² BYA. 

Det kan etableres svømmebasseng innenfor byggegrensene angitt for det. 

Garasjer kan etableres under terreng innenfor byggegrensene angitt for det. 

Landskap 

Det skrånende terrenget mellom toppen av kollen og Bygdøynesveien benyttes til å integrere garasjer for 

villaene inn i terrenget, slik at de blir minst mulig synlige fra de bevaringsverdige villaene og deres 

hageanlegg.  

Verneinteresser 

Eksisterende boligbebyggelse med tilhørende hageanlegg foreslås bevart gjennom å reguleres til 

hensynssone bevaring kulturmiljø.   

Miljøfaglige forhold 

Biologisk mangfold ivaretas ved at den frodige floraen i skråningen ned mot sjøen beholdes og stelles og 

at uønskede planter lukes bort.  Det har allerede vært luket vekk mengder av russersvalerot i flere år. 

Biologisk mangfold sikres ved at området reguleres til hensynssone bevaring av naturmiljø. 

  

Sol- og skyggeforhold: Villaene er orientert mot Oslo sentrum, det vil si at glassverandaene er orientert 

mot nordøst og inngangene er mot sørvest. 

Trafikkforhold 

Parkeringsplasser til museene opprettholdes som i dagens situasjon, samme antall som i dag, det vil si 97 

p-plasser.  

Atkomstene til villaene reguleres som vei for felles bruk, der det er flere eiendommer som har samme vei. 

Atkomster markeres med piler på plankartet.    

Risiko- og sårbarhet 

Det er i bestemmelsene stilt krav om at Radonforholdene skal være sjekket før det gis IG. 

Sosial infrastruktur 

Eiendommene ligger i et etablert boligområde der sosial infrastruktur er godt utbygget. 

Teknisk infrastruktur 

Kollektivbuss går frem til museumsområdet. Om sommeren går det rutebåt fra Oslo indre havn til 

museumsområdet, noe som også benyttes av beboerne i området.  

Vann og avløp er etablert i området.  

 

Estetikk og byggeskikk 

Vi foreslår etablering av en ny 4-mannsbolig mellom de eksisterende villaene.  Den nye bygningen vil 

være lavere enn de eksisterende villaene som er ca 10 meter høye. Den nye 4-mannsboligens møne blir 
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maks 9 meter høy, altså minimum 1 meter lavere enn de eksisterende villaene, med de maksimale høydene 

som er lagt inn på plankartet.  

Universell utforming 

Det er stilt krav i bestemmelsene at utomhusplanen skal vise hvordan fremkommelighet for 

bevegelseshemmede er ivaretatt. Maks stigning 1:10 er tillatt i skrått terreng. 

 

Det vil bli etablert en kyststi på nedre platå i hele planens utstrekning. Det er trapper i begge ender av 

kyststien, og den vil ikke være utformet i henhold til lovverk om universell utforming.  

 

Plan- og bygningsetatens kommentarer  

Miljøfaglige forhold 

Sol- og skyggeforhold  

Her beskrives orienteringen av glassverandaene, dette er ikke forhold som er sikret i 

reguleringsbestemmelsene. 

Kyststi som markert på plankartet skal forbli i privat eie, men være tilgjengelig for allmennheten. 

Plan og – bygningsetaten forutsetter at allmennhetens ferdsel på kyststi sikres gjennom tinglyst 

erklæring. 

Kyststi og universell utforming. 

Kyststien ligger i et vakkert, men også sårbart terrenget som dessuten er svært bratt. De tiltak som 

måtte til for å utforme stien i henhold til prinsipper for universell utforming kan komme til å utgjøre 

svært store inngrep i omgivelsene. Det er også trapper ned på begge sider av denne delen av kyststien. 

Det anses derfor som svært uhensiktsmessig å skulle utforme kyststien etter prinsipper for universell 

utforming.  

      

 

 

2.5 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

2.5.1 Forslagsstillers redegjørelse for konsekvenser av planforslaget.  

Overordnede planer og mål 

Planforslaget antas ikke å være i konflikt med overordnede planer og mål. 

 

Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 

Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging 

Vår vurdering er at det er positivt med nye boliger her hvor det allerede går kollektivtransport. 

 

Retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Bygdøy er en grønn øy med god plass og det er fine oppvekstforhold for barn og unge.  

 

RPR for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen 

I tråd med intensjonene her opprettholdes i hovedtrekk dagens landskap og natur. Omdisponering fra 

allmennyttig formål til bolig skjer ikke for området nærmest og langs sjøen, det skjer høyere oppe i 

skråningen.  

 

Gjeldende overordnede planer 
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Kommuneplan 2008 – 2025, vedtatt 11.06.2008, 

I tråd med intensjonene her er planen med på å ivaretar bevaringsverdige objekter og naturmiljø. 

 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven) 

Det er påvist et sammenhengende område med biologisk mangfold innenfor planområdet. Dette er ivaretatt 

ved at området er foreslått regulert til hensynssone bevaring naturmiljø. 

 

Fjordbruksplanen 

Med dette planforslaget får verdifulle arealer og forekomster i strandsonen et styrket vern ved å bli regulert 

til hensynssone bevaring kulturlandskap og naturmiljø. 

 

Det vil bli etablert en kyststi på nedre platå i hele planens utstrekning. Planforslaget sikrer at en del av 

kyststien på Bygdøy etableres, i samsvar med overordnet mål for Oslo kommune.    

 

Byøkologisk program 

Planforslaget er i tråd med intensjonene om å sikre både kulturminner og biologisk mangfold som ressurs 

(hensynssone bevaring som dekker begge forhold)  

Vi har i tråd med intensjonene her stilt krav i bestemmelsene at overvann skal håndteres lokalt.  

Natur- og ressursgrunnlaget 

Friluftsinteresser 

Planforslaget endrer ikke på forhold for friluftsinteresser, utover det at det er positivt at det etableres 

kyststi fra Sjøfartsmuseets tomtegrense og tilnærmet frem til eksisterende uthus. 

Landskap 

Vi ser det som positivt å ta i bruk det skrånende landskapet mellom Bygdøynesveien og høydeplatået til 

garasjer for villaene inne i terrenget. Dermed unngår vi parkering og eventuelt garasjer oppe på platået.  

Verneinteresser 

Med dette planforslaget blir de to store villaene på høyden bevart, samt gartnerboligens glassveranda og 

hovedkropp mot sørøst. De delene av hageanleggene som er intakt blir bevart, ved blant annet at flest 

mulig store trær og eksisterende vegetasjon beholdes.  

 

Naturverdier/ biologisk mangfold 

Biologisk mangfold i skråningen ned mot sjøen blir sikret med regulering til hensynssone naturmiljø. Det 

må anses å være den sikreste form for beskyttelse et slikt område kan få. 

Miljøfaglige forhold 

De miljøfaglige forholdene for boliger her må anses å være veldig gode. 

 

Trafikkforhold 

Trafikkanalysen kan ikke se at den beskjedne økningen av trafikken vil føre til avviklings- eller 

støyproblemer på Bygdøynes. 

 

Trafikkanalysen konkluderer med at hvis atkomstene utformes i tråd med gjeldende håndbøker på en slik 

måte at konfliktpunktene mellom gående og kjørende kommer tydelig frem, kan de ikke se at dette fører til 

en uakseptabel situasjon med hensyn på trafikksikkerheten. 

Trafikkanalysen viser at det nye fortauet forbedrer trafikksikkerheten betydelig. 
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Det supplerende notatet til trafikkanalysen, om bussparkering på Bygdøynes informerer om at 

bussparkeringen er vurdert som akseptabel i planen som reduserte antall parkeringsplasser for busser 

(Gjøa-planen, Bygdøynesveien 36). 

 

Risiko- og sårbarhet 

For å sikre at de forebyggende tiltak som er fremhevet i ROS- analysen blir gjennomført er det satt som 

krav i reguleringsbestemmelsene at de skal være utført før igangsettingstillatelse gis. 

 

Sosial infrastruktur 

Bydelen ønsket først å vurdere om villaene kunne tas i bruk til barnehage men bortfalt det da de mente 

lokaliteten og lokalene ikke var hensiktsmessig. 

 

Teknisk infrastruktur 

Bygdøy er ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

 

Estetikk og byggeskikk 

Den nye firemannsboligen på toppen av neset får en størrelse som underordner seg de bevaringsverdige 

villaene blant annet fordi den blir lavere (min. 1 meter). Dette er gjort for å gjøre det nye huset mest mulig 

diskré sett fra sjøen. 

Vi mener det er positivt å få en bygning mellom villa Solstrand og villa Kandy fordi de ligger svært langt 

fra hverandre, 60 meter. Avstanden mellom villa Kandy og Gartnerboligen, som opprinnelig var 27 meter 

er etter flytting av gartnerboligen 23 meter.  

Vi har i bestemmelsene satt krav om nøytralt/ diskré fargevalg og at materialbruken skal være i tre.  

 

Stedsutvikling 

Vi oppnår å bevare samtidig som vi fortetter med enfiremannsbolig. Vi tror denne forsiktige fortettingen 

vil være positivt for bomiljøet i området. I dag er boligene plassert veldig grissent, fordi det var bygget 

som sommerboliger, og en ønsket store hager på ”landet.” 

 

Barns interesser 

Barn vil få store hager å leke i. Vi mener derfor det ikke er nødvendig å regulere særskilte lekeområder. 

 

Universell utforming 

De eksisterende boligene og den nye firemannsboligen ligger på toppen av en høyderygg. Det er krav om 

maks stigning på 1:10 på veien fra garasjen til inngangsdøren til boligene. Dette er minimum tillatt 

stigning i Tek 10 for boliger i bratt terreng. Det er mulig å innpasse heis i bygningene. 

 

Plan- og bygningsetatens kommentarer  

Kyststi som markert på plankartet skal forbli i privat eie, men være tilgjengelig for allmennheten. 

Plan og – bygningsetaten forutsetter at allmennhetens ferdsel på kyststi sikres gjennom tinglyst 

erklæring. 
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3. MEDVIRKNING 

3.1 FORHÅNDSUTTALELSER  

Kunngjøring av oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort 13.02.2012 i Aftenposten, både papirutgave 

og digital utgave. 

Det er innkommet 6 uttalelser.  

Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 09.02.2012. 

 

Innkomne forhåndsuttalelser følger som eget vedlegg. 

 

3.1.1 Liste over forhåndsuttalelser 

1. Bydel Frogner     29.03.2012 

2. Byantikvaren                      06.03.2012, 29.11.2013, og 14.02.2014 

3. Eiendoms- og byfornyelsesetaten  22.02.2012 

4. Oslofjordens friluftsråd   05.03.2012 

5. Norsk Maritimt Museum   02.03.2012 

6. Kon-Tiki Museet    05.03.2012 

 

3.1.2 Sammendrag av forhåndsuttalelsene, med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens 

kommentarer 

 

1. Bydelsutvalg  Bydel Frogner 

Miljø- og byutviklingskomiteens innstilling er som følgende: 

”Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak. Bydelsutvalget opprettholder sin støtte til 

tiltakshavers ønske om en reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og kulturminner på 

eiendommen. Bydelsutvalget forutsetter at tiltakshaver legger fram et forslag til løsning av parkering for  

museumsvirksomhet som tar utgangspunkt i det behovet som fremkommer i bemerkninger til  

planinitiativ. Det må legges til rette for både busser og personbiler. 

Bydelsutvalget merker seg byantikvarens restriktive holdning vedrørende til- og ombygging av  

eksisterende bebyggelse, og forutsetter at disse bemerkninger og tilrådninger blir tatt hensyn til i det  

videre planarbeidet. 

Bydelsutvalget noterer videre at bymiljøetaten har registrert en naturtypelokalitet av regional verdi  

innenfor planområdet. Det forutsettes at planforslaget hvis nødvendig tilpasses denne registrering. 

Bydelsutvalget anbefaler at kyststi langs sjøkanten og videre til Bygdøynesveien blir lagt inn i  

Planbestemmelsene. ” 

 

Forslagsstillers tilsvar: 

«Vi opprettholder det antallet parkeringsplasser som er på området i dag, det er 97 stk.  

Vi foreslår å regulere fortau langs veien fra regulert fortau ved Bygdøynesveien 25 og langs hele 

planområdet frem til innkjøringen til Norsk Maritim Museum da det vil gjøre det tryggere å gå til museene 

fra blant annet parkeringsplassene. 

 

Vi foreslår at det tillates små justeringer av de eksisterende villaene, maks 24 - 28 m² BYA, for å få de til å 

fungere etter moderne krav, og skriver i bestemmelsene at det skal godkjennes av Byantikvaren. Vår 

vurdering er at dette gir mulighet til så små endringer at det ikke vil svekke bevaringsverdien til villaene. 
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Når det gjelder naturtypelokalitet av regional verdi er grunneier svært opptatt av å bevare den stedlige flora 

som er av spesiell karakter og verdifull i nasjonal sammenheng. Det er gjort et betydelig arbeid for å 

bevare og ivareta floraen hvert år siden 2006, ivaretatt av Cand. Scient. Naturgeograf Kim Halvor Hartvig. 

Han har hatt ansvaret for fjerning av uønsket flora, trimming og bevaring av eksisterende flora i området 

siden 2006.» 

  

Kyststi 

«Det vil bli etablert en kyststi på nedre platå i hele planens utstrekning. Bredden på kyststien skal være 

minimum 1,2 meter. Det er en naturlig fjellhylle ved sjøkanten langs mesteparten av strandlinjen, og 

ved en befaring for å vurdere mulig trasé er dette anslått å være største bredde det er mulig å etablere, uten 

store terrenginngrep. Det er trapper i begge ender av kyststien, og den vil ikke være utformet i henhold til 

lovverk om universell utforming. Utforming av kyststi skal forelegges Byantikvaren for uttalelse før det 

fattes vedtak.» 

 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 

Ved etableringen av kyststien må det tas hensyn til naturtypelokalitet av regional verdi. Hensynet til 

universell utforming vil ikke bli mulig å oppfylle fordi en her må minimere inngrep i terrenget. Universell 

utforming i dette området ville medføre etablering av delvise brygger langs dette sårbare området. I dette 

sårbare område bør hensynet til landskap og naturmangfold gå foran hensynet til universell utforming av 

terrenget. Kyststi reguleres som en trasé over hele planområdet. Stien er regulert med en 5 meter på 

plankartet. I bestemmelsene er det angitt at bredden skal være på minimum 1,2 meter. Utforming av kyststi 

skal forelegges Byantikvaren for uttalelse før det fattes vedtak. Opparbeidelse av kyststi sikres gjennom 

rekkefølge bestemmelse knyttet til nybygget. 
 

2. Byantikvaren 

I brev datert 29.11.2013 viser Byantikvaren til tidligere uttalelser i saken og oversendelse til  

Riksantikvaren den 06.03.2012 i forbindelse med varsel om oppstart av detaljregulering.  

Byantikvarens vurdering er at eiendommen har svært høy kulturhistorisk verdi som del av den tidlige  

utbygningen av Bygdøy. Sommervillaene har høy arkitektonisk verdi som meget godt bevarte eksempler  

på sveitserstilarkitekturen på slutten av 1800-tallet. 

De anser det som positivt at eiendommen reguleres til hensynsone for bevaring av kulturmiljø og at den  

bevaringsverdige bygningsmassen rehabiliteres. Det kan åpnes for en innvendig modernisering, men 

eventuelle på- og tilbygg frarådes oppført. Byantikvaren hadde ingen merknad til at deler av eiendommen 

reguleres fra allmennyttige formål til boligformål.  

Byantikvarens vurdering vil være at de foreslåtte alternativene for tilbygg og nybygg være i strid med 

bevaringsintensjonen i planforslaget. Et forslag som åpner for eventuelle på- og tilbygg eller nybygg vil 

føre til at Byantikvaren fremmer alternativ plan, eller anmoder om Riksantikvarens innsigelse til 

planforslaget. 

Byantikvaren anser at de foreslåtte bestemmelsene ikke gir tilstrekkelig vern av de bevaringsverdige 

bygningene. Gartnerboligen foreslås flyttet og utvidet, dette anser de ikke å være i samsvar med tidligere 

anbefalinger gitt den 12.02.2009. 

I sine anbefalinger gitt i brev datert 12.02.2009 har Byantikvaren frarådet flytting av gartnerboligen, fordi 

den vil miste sin opprinnelige plassering. Denne plasseringen anses etter Byantikvarens vurdering å være 

meningsbærende og historiefortellende.  

Byantikvaren har frarådet både fullstendig rivning og en delvis rivning av gartnerboligen.  Den store 

verneinteressen knyttet til gartnerboligen gjelder både hovedvolumet fra 1870-årene og vinterhagen som  

kom til senere.  Byantikvaren har anbefalt at bygningen rehabiliteres fordi den har høy bevaringsverdi,  

både som enkeltobjekt og som del av et større kulturmiljø. 
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Planforslaget åpner for ytterligere nybygg, oppføring av flere større garasjer og svømmebasseng, som  

Byantikvaren vurderer at vil virke uheldig inn både på det historiske bygningsmiljøet og det 

bevaringsverdige hage- og parklandskapet. Etter deres vurdering representerer kulturmiljøet på Bygdøynes 

svært viktige regionale kulturminneinteresser. 

Videre åpner planforslaget for omfattende garasjeanlegg og rekkehusbebyggelse mot Bygdøynesveien,  

som vil medføre store terrenginngrep, og ytterligere omfattende nedbygging av kulturmiljøet, anser  

Byantikvaren. 

 

Forslaget om nybygg, tilbygg og påbygg ble introdusert i et skisseforslag som Byantikvaren frarådet i  

en uttalelse den 07.11.2011. Garasjeanlegget og rekkehusene er helt nye elementer i forslaget, og de  

understreket at forslaget nå har tatt en helt annen form, enn da prosessen startet.  

 

I brev av 29.11.2013 viser Byantikvaren til tidligere uttalelse i saken, som opprettholdes, og har følgende 

bemerkninger til endringene i planforslaget:  

De fraråder forslaget om oppføring av flytebrygge, og anbefaler at vannspeilet beholdes åpent. De frarådet 

også forslag om etablering av flytebrygge utenfor Norsk Maritimt Museum, som nå er etablert. 

 

De fraråder sterkt forslag om ytterligere nybygg, utvidelse av de to bevaringsverdige villaene med 

gartnerboligen, flytting av gartnerboligen, oppføring av garasjeanlegg, etablering av parkeringsplasser og 

svømmebasseng, og mener det vil virke uheldig inn både på det historiske bygningsmiljøet og det 

bevaringsverdige hage- og parklandskapet. Etter deres vurdering representerer kulturmiljøet på Bygdøynes 

svært viktige regionale kulturminneinteresser, muligens også nasjonale kulturminneinteresser. 

 

Byantikvaren motsetter seg ikke en etablering av kyststi, men forutsetter at den ikke vil medføre 

terrengmessige endringer, og at detaljerte illustrasjoner fremlegges for nærmere vurdering. 

 

Generelt anbefaler de at det utarbeides langt bedre og mer forutsigbare bestemmelser som bidrar til 

bevaring av den eldre bebyggelsen, bevaring av rester av annen eldre bebyggelse og kaianlegg, og 

bevaring av det verdifulle hage- og parkanleområdet som omgir bebyggelsen. Byantikvaren gir forslag til 

innhold i bevaringsbestemmelser, blant annet at "bygninger som omfattes av hensynssone på plankartet 

tillates ikke revet, fjernet, flyttet eller tilbygget." 

 

Byantikvaren konkluderer slik: "Med bakgrunn i ovenstående fraråder Byantikvaren sterkt forslaget til 

detaljregulering. Etter vår vurdering er kulturminneinteressene knyttet til planområdet i Bygdøynesveien 

av vesentlig regional verdi, muligens også av nasjonal verdi. Dersom et tilsvarende forslag legges ut til 

offentlig ettersyn vil vi derfor anmode Riksantikvaren om å vurdere innsigelse til planforslaget. I tillegg vil 

Byantikvaren fremme et alternativt planforslag som sikrer kulturminneverdiene." 

 

I e-post av 14.02.14 vises det til møtet mellom Byantikvaren og forslagsstiller 29.01.2014. Sistnevnte 

hadde medbrakt en oppdatert modell av området, der også vegetasjon (i hovedsak løvtrær) var vist. På 

denne bakgrunn hadde Byantikvaren hatt forslaget slik det da forelå til en bred diskusjon i etaten, hvor de 

kom frem til følgende hovedtrekk: 

 

Byantikvaren konstaterer at forslaget har endret karakter en rekke ganger siden 2011. Byantikvaren har 

gjennom hele prosessen konsekvent frarådet forslag om tilbygg, nybygg, flytting av gartnerboligen mm, og 

varslet at slike forslag ville bli oversendt Riksantikvaren for vurdering av innsigelse. I lys av prosessen har 

Byantikvaren kommet frem til at de fortsatt fraråder følgende elementer i planforslaget: 
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 forslag til nybygg med den høyde og det volum, subsidiært anmoder Byantikvaren om at nybygget 

orienteres likt som de to bevaringsverdige bygningene 

 de to svømmebassengene plassert nærmest det foreslåtte nybygget 

 Byantikvaren vil ikke motsette seg etablering av en brygge basert på gjenbruk av eldre kairester, men 

fraråder de tverrgående flytebryggeelementene og det tverrgående bryggeelementet ytterst, fordi det 

vil ha innvirkning på opplevelsen av Bygdøyneset sett fra sjøen 

 

Når det gjelder flytting av gartnerboligen, vil de vurdere dette nærmere, og se på om det kan utformes 

vilkår i bestemmelsene for en eventuell flytting som sikrer bygningens autentisitet. 

 

Byantikvaren vurderer at hensysnsone for kulturmiljø legges over hele planområdet sammen med 

hensynssone for bevaring av naturmiljø. 

 

Konklusjon: "Med bakgrunn i bestemmelser som åpner for tilbygg til de tre bevaringsverdige bygningene 

og etablering av basseng ved "Villa Kandy", vil Byantikvaren, som tidligere uttalt, fremme alternativt 

planforslag med bestemmelser som gir de tre bygningene et reelt vern, og vi vil oversende forslaget slik 

det nå foreligger til Riksantikvaren for en vurdering av innsigelse." 

 

Forslagsstillers tilsvar: 

Gartnerboligen og flytting av den: 

«Vår vurdering er at gartnerboligen ligger langt unna villaen den hører til og med fordel kan flyttes. Slik 

den nå er plassert, helt i ytterkant av den store eiendommen, er det sannsynlig at den kommer nærmere en 

fremtidig villa på naboeiendommen enn den villaen den hører til. 

I forslag til ny plassering ligger den 23 meter fra Villa Kandy. En avstand vi mener er rikelig for å 

opprettholde kulturmiljøet.» 

 

Nybygg på høyden, bassengene og garasjer for villaene: 

«Når det gjelder de andre elementene vi foreslår mener vi at vi har foreslått tiltakene nettopp der de ikke 

forstyrrer kulturminneinteressene. Nybygget på høyden er plassert der det i dag står skur som er kommet 

til senere og som ikke har egenverdi og dermed kan fjernes. En ny villa med en lavere høyde enn villaene 

(maks 8,5 meter mønehøyde) er plassert mellom de to bevaringsverdige villaene som i utgangspunktet har 

60 meters avstand. Med en ny bygning midt mellom vil det likevel være minimum 20 meter mellom alle 

villaene. Med omtrent den samme avstanden til gartnerboligen vil det danne seg en fin rytme av villaer på 

høyden mot sjøen.  

Vi har vurdert at den nye 4-mannsboligen mellom de to verneverdige villaene bør ha et annet uttrykk og en 

annen hovedform enn villaene, og ikke tilstrebe likhet med disse, men underordne seg med hensyn til 

byggehøyde og uttrykk. Svømmebassengene vil ikke være synlige fra sjøen og de er plassert utenfor sonen 

for bevaring av naturtypelokalitet (biologisk mangfold), og vår vurdering er at 3 mindre basseng gjør 

mindre av seg enn et felles stort basseng.» 

 

«Parkeringsplassene for museene er opprettholdt slik de er plassert i dag, med unntak av litt 

oppstramming av delen mot museene, som er litt utflytende. Antall p-plasser er opprettholdt med 97 

plasser.» 

 

Endringer foretatt av forslagstiller etter møtet med Byantikvaren 29.01.2014: 

Plassering av de to svømmebassengene foreslått for villa Kandy og villa Solstrand er flyttet siden siste 

møte med Byantikvaren. Bassengene er nå foreslått på relativt plane platåer lavere enn bebyggelsen, slik at 

de ligger 3,5 og 4,2 meter lavere enn vannbrett/sokkel på villaene. Avstanden mellom bassenget ved villa 

Kandy og villaen er øket fra 7 til 17,5 meter. Bassengene er plassert utenom bevaringsverdige trekk i hage- 
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og parkområdet, og vil etter forslagstillers vurdering fremstå underordnet både i forhold til villaer og 

fremtredende hageelementer. Det er knyttes bestemmelser til utforming av bassengene. 

 

Byggegrenser for til- og påbygg til de tre bevaringsverdige byggene er vist på plankartet. Bygningene kan 

kun til- og påbygges på inngangsside og nordvestre side, slik at fasade mot sjøen og glassverandaer blir 

bevart. Byggehøyder er satt lik tilsvarende hovedvolum, og bestemmelsene fastlegger at til- og påbygg i 

hovedsak skal utformes ved at eksisterende hovedvolumer og takformer forlenges. 

 

Byantikvarens forslag om at bygninger som omfattes av hensynssone på plankartet ikke tillates revet, 

fjernet, flyttet eller tilbygget følges ikke opp, men Byantikvarens forslag til bestemmelser er tatt med i sin 

helhet. 

 

Hensynssone bevaring er utvidet til å omfatte hele byggeområdet, i tillegg til at området mot sjøen i sydøst 

er regulert til hensynssone bevaring av naturmiljø. 

 

Forslagsstiller har bestilt et økonomisk estimat for arkeologisk registrering av eiendommen i form av 

sjakting. 

 

Det er foreslått en bestemmelse om gjenbruk av kairester i roten av bryggen, og bruk av steinblokker så 

langt ut i sjøen det er hensiktsmessig i forhold til sjødybde. 

 

Forslag til trasé for kyststi er vist på plankartet, og det er medtatt en bestemmelse om at kyststien skal 

utføres som en gangvei på terreng, tilpasset og innpasset i eksisterende terreng. 

  
Plan- og bygningsetatens kommentar: 

Plan- og bygningsetaten har tidligere anbefalt tilbygg på inntil 10m
2 
BYA på villa Solstrand og villa 

Kandy ved tidligere avklaringsmøter og mener at villaene kan tilbygges. Tilbyggene til villa Kandy og 

villa Solstrand er redusert fra henholdsvis 27 og 24 m
2
 til 10 m

2 
i det innsendte forslaget. 

Byantikvaren er positiv til kyststien, men forutsetter at den ikke vil medføre endringer av eksisterende 

terreng. Dette er også et syn Plan- og bygningsetaten deler. 

 

3. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

Kjenner ikke til forhold som har betydning for reguleringsarbeidet i det angitte området. 

 

 

4. Oslofjorden Friluftsråd 

Anbefaler at det lages en 3D modell som synliggjør eksponeringen av nytt ønsket bygg mellom de 

eksisterende villaene. Dette med tanke på at nytt bygg ikke bør bli liggende for eksponert, sett fra sjøen.  

De foreslår også at det i planbestemmelsene bør tas inn krav om nøytralt fargevalg. 

 

Biologisk mangfold: De opplyser at et 8 dekar stort område i den østre delen av planområdet er registrert 

som en viktig naturtype og ligger inne i Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase der det blant annet 

heter: ”Miljøer med innslag av blodstorkenebbenger, kalkberg og kalkfuruskog samt innslag av den svært 

uvanlige arten svartmispel. Området er sterkt påvirket av introduserte hageplanter og russesvalerot som 

forekommer i store mengder og som reduserer områdets verdi. OF er redd de skisserte svømmebassengene 

kan påvirke området negativt, og at det bør avklares i plan. Arealmessig mener de at en også burde vurdere 

å etablere ett felles svømmebasseng fremfor å fragmentere området med 3 basseng på et lite areal. 
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Friluftsliv: OF opplyser at Oslo kommune arbeider for å få til en sammenhengende kyststi i strandsonen. 

Planområdet ligger i en del av Oslo og Bygdøys strandsone som er svært attraktivt til friluftslivsformål og 

der blant annet områder rundt Sjøfartsmuseet, Huk og utfartsbrygge til Herbern i dag er populære 

utfartssteder. OF anbefaler i denne sammenheng at en smal stripe langs sjøen reguleres til friområde for 

allmenn ferdsel og opphold. På grunn av topografi bør en i plan her se på mulighet for å etablere en 2,5-3 

meter bred platting som festes i fjell. Så vidt de erfarer vil ikke dette være i strid med naturverdier i 

området. Området er også såpass bratt at ferdsel i sjøkanten i liten grad vil virke negativt for villabeboerne. 

Dette mener de bør tas inn i planbestemmelser og kart. 

 

P-plasser: De mener det er viktig at antall p-plasser opprettholdes i tilknytning til museene. 

 

Forslagsstillers tilsvar: 

«Vi har laget en fysisk modell som vil følge planforslaget i den videre behandlingen.  

Vi er enig og foreslår en planbestemmelse om nøytralt fargevalg.»  

 

«Vi har tatt hensyn til avgrensningen av området for biologisk mangfold ved plasseringen av bassengene.  

De er plassert på høyden der det kun er gressplener i dag og vil ikke være synlige fra sjøen. Vår vurdering 

er at 3 mindre basseng gjør mindre av seg enn et felles stort basseng.» 

 

«Vi er enig med OF at antall p-plasser skal opprettholdes som i dag, og viser et tilsvarende antall i vår 

illustrasjonsplan (97 stk).»  

 

Kyststi: 

«Det vil bli etablert kyststi på nedre platå fra Sjøfartsmuseets tomtegrense og tilnærmet frem til 

eksisterende uthus. Forutsetningene er at forslagsstiller anlegger og bekoster kyststien og at den blir utført 

som en gangsti på terreng. Kyststien vil stoppe i front av uthuset, men tiltakshaver er villig til å forlenge 

den frem til tomtegrensen i vest når turveien er etablert på samtlige eiendommer frem til Huk.» 

 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 

I de foreliggende planforslagene trekkes Kyststien over hele planområdet. Kyststien forslås for å styrke 

forbindelsen mellom Herbern og Sjøfartsmuseene. Det er derfor viktig å etablere kyststien helt til 

nabogrensen. 

 

5. Norsk Maritimt Museum 

Opplyser at de er spesielt opptatt av parkeringssituasjonen på Bygdøynes. De uttaler at det er godt  

planen legger opp til nesten like mange parkeringsplasser for publikum og ansatte til museene som det  

er i dag. De er bekymret for at slik parkeringsplassen er tegnet, kan den bli vel trang for manøvrering med 

buss og bobiler. Inntil nå har slike kjøretøy hatt mulighet for å parkere nedenfor nr 33. De ønsker derfor at 

det tas mer hensyn til større kjøretøy enn personbiler i den videre utviklingen av detaljplanen. 

 

Forslagsstillers tilsvar: 

«Illustrasjonsplan og plankart er revidert og inneholder nå samme antall p-plasser som i dagens situasjon. 

P-plassene vil bare bli markert på bakken og det vil ikke være fysiske hindringer for at større biler som 

bobiler og lignende kan parkere inne på parkeringsplassen. Grunnen til at de store bilene ikke kan fortsette 

å parkere ved nr 33 er at vi foreslår at det etableres fortau der. Vår vurdering er at det er viktig for 

trafikksikkerheten.» 

 

Plan- og bygningsetatens kommentar: 
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Planens sikring av dagens antall parkeringsplasser er i tråd med tidligere anbefalinger fra Plan- og 

bygningsetaten. 

 

6. Kon-Tiki Museet 

Parkeringsproblemer: Museet mener at saken må sees i sammenheng med saken om Frammuseets 

utbygging. I den saken godkjente Plan- og bygningsetaten fjerning av nærmere 50 offentlige 

parkeringsplasser for personbiler og 8 bussoppstillingsplasser. Det gjenstår ingen offentlige 

parkeringsplasser for personbiler og 5-6 plasser for turistbusser på området mellom museene. I sesongen er 

det registrert 18 busser samtidig. Hvis parkeringsplasser ved Bygdøynesveien 33-37 over tid blir fjernet 

står Bygdøynesmuseene igjen uten parkeringsplasser for de besøkende. 

 

De opplyser at for å kompensere for bortfallet av parkeringsplasser i forbindelse med utvidelsen av 

Frammuseet forventes parkeringsområdet langs B 33-37 å fylle den rollen. Museet mener at en innsnevring 

av området gjør dette umulig. Dersom tilreisende med bil og buss må snu på grunn av mangel på 

parkeringsplasser, vil museenes inntekter falle. 

 

Kon-Tiki Museet opplyser at de ikke mottar offentlig støtte og er helt avhengig av billettinntekter, det er 

også Frammuseet. Norsk Maritimt Museum sliter allerede med økonomien og en nedgang i besøkstallet er 

ytterligere belastende. Denne samling maritime museer er unik i verdenssammenheng hvilket Oslo 

Kommune har all anledning til å være stolt over. De informerer at Thor Heyerdahls arkiver er med på 

UNESCOs Verdensarvliste og museene på Bygdøy har storstilte utviklingsplaner som skal holde på 

besøksnivået og helst lokke til seg flere besøkende. Økte besøkstall vil legge enda mer press på en allerede 

vanskelig parkeringssituasjon. 

 

Forslagsstillers tilsvar: 

Planforslaget opprettholder det antallet p-plasser som er i dagens situasjon.  

 

Parkering/atkomst til villaene: 

Den store parkeringsplassen for museene opprettholdes med plassering og antall på 97 stk. Atkomster til 

villaene reguleres fra Bygdøynesveien over parkeringsplassen. 

 

 

Endringer foretatt av forslagstiller etter dialogmøte med Plan- og bygningsetaten den 13.06.2014: 

Maksimalt areal for tilbyggene til villa Kandy og villa Solstrand er redusert fra henholdsvis 27 og 24 m
2
 til 

10 m
2
. 

 

Trasé for kyststi reguleres over hele planområdet. Stien er regulert med en 5 meter bred trasé på plankartet. 

I bestemmelsene er det angitt at bredden skal være minimum 1,2 meter. Bestemmelsen om at kyststien skal 

utformes som en gangvei på terreng er tatt ut. Bestemmelsen om at forslagsstiller anlegger og bekoster 

kyststien er tatt ut. Utforming av kyststi skal forelegges Byantikvaren for uttalelse før det fattes vedtak.  

 

Formålet småbåtanlegg er tatt ut av planen. Det er tatt med en bestemmelse om etablering av bryggeanlegg 

i samsvar med vedtatt reguleringsplan for villaområdet "Huk Aveny". Det tillates etablering av 2 

bryggeanlegg med maksimal størrelse 6 x 6 meter. Bestemmelse om gjenbruk av kairester i roten av 

bryggen, og bruk av stenblokker så langt ut i sjøen det er hensiktsmessig i forhold til sjødybde, er tatt ut. 

Brygger skal forelegges Byantikvaren for uttalelse før det fattes vedtak.  

 

Formålet naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone er endret til friluftsområde i sjø og 

vassdrag, i samsvar med reguleringsplan for villaområdet "Huk Aveny". 
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FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 

3.2 FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE  

Hensikt med planen: 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å regulere eksisterende villabebyggelse med hageanlegg på høyden 

av Bygdøyneset til kulturområde bevaring (hensynssone) og boligformål. Det er i tillegg foreslått å 

plassere en ny 4-mannsbolig der vi mener det er akseptabelt, uten at det går ut over intensjonen om 

bevaring av de to store villaene og gartnerboligen med hager.  

 

Hensynssone bevaring kulturmiljø: 

I hensynssone bevaring kulturmiljø foreslås tillatt innenfor byggegrenser og byggehøyder  markert på 

plankartet: 

 

- flytte gartnerboligen 4 meter og utvide den fra BYA 92 m² til 120 m²  

- til- og påbygg på inntil BYA 10 m² på Villa Solstrand og på Villa Kandy. 

- å bygge én ny 4-mannsbolig med BYA 330 m² 

- å innpasse 3 stk svømmebasseng 

- å bygge garasjer i skråningen ned mot Bygdøynesveien for villaene og gartnerboligen 

- å innpasse en kyststi i sjøkanten 

 

Villa Solstrand (nr 35) og Villa Kandy (nr 33b) foreslås bevart hovedsaklig med sin eksisterende 

utforming. Til- og påbygg begrunnes med et ønske om større fleksibilitet for å få funksjonelle og gode 

boligforhold i de bevaringsverdige bygningene. Det kan være aktuelt å plassere heis, forskriftsmessige 

trapperom, utvidelse av kjøkken og bad mm. Dette er ikke tenkt som tilbygg men som justering av 

planene. Det er ikke sikkert det er nødvendig å realisere hele arealet, men det er fastsatt en maksimal 

ramme. Forslått økning i BYA utgjør en økning på 30 % for gartnerboligen, 6 % for Villa Kandy, og 4 % 

for Villa Solstrand. 

 

Den nye 4-mannsboligen på toppen av Bygdøyneset får en størrelse og utstrekning som tilpasses de 

bevaringsverdige villaene.  Høyden er satt 1,0 meter lavere enn villaene for å markere at den skal 

underordne seg de bevaringsverdige villaene, spesielt i høyden. Dette for å gjøre det nye huset mest mulig 

diskré sett fra sjøen. 

 

Vi mener det er positivt å få en ny bygning mellom Villa Solstrand og Villa Kandy, fordi de ligger svært 

langt fra hverandre, hele 60 meter. Med det nye huset får vi bygninger i en rytmisk og forholdsvis jevn 

avstand mellom hverandre oppe på høyden. Avstanden mellom Villa Kandy og gartnerboligen, som 

opprinnelig var 27 meter, foreslås ved flyttingen å redusere til 23 meter. Vår vurdering er at det er gode 

avstander i forhold til å skape en harmonisk rekke, et godt nabomiljø og gode uterom.  

 

Gartnerboligen (nr 33) foreslås altså å flyttes 4 meter mot nordøst. Dette for å få større avstand til ny 

enebolig på naboeiendommen, nr 25, som er under bygging. Avstanden til nr 33b gir fortsatt rikelig med 

plass mellom husene. Vi foreslår å utvide gartnerboligen i nordvestlig retning fra 92 m² BYA til maks 120 

m² BYA. Dette for å gjøre den attraktiv som en moderne bolig. Spesielt glasskarnappet mot sør er 

bevaringsverdig, og det blir bevart. 
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Garasjene til de bevaringsverdige boligene plasseres inn i det skrånende terrenget mot Bygdøynesveien og 

blir dermed ikke synlig fra sjøsiden.  Trærne i skråningen mot Bygdøynesveien opprettholdes så langt  

mulig, eventuelt suppleres med flere, og garasjene blir dermed skjult fra veien. 

 

Parkering for boligene i firemannsboligen plasseres i garasjekjeller under huset, sammen med sportsboder, 

2 p-plasser pr leilighet, til sammen 8 stk. 

 

Svømmebasseng for den nye 4-mannsboligen foreslås etablert på platået, mens svømmebasseng for de 

bevaringsverdige villaene nå er foreslått etablert på et laver nivå, og lenger unna villaene, slik at de i større 

grad underordner seg villaene og hovedtrekkene i hagelandskapet. Bassengene er plassert der det ikke er 

registrert område for biologisk mangfold, og der de heller ikke vil være synlige fra sjøen.  

 

Hensynssone bevaring av naturmiljø: 

Skråningen ned til sjøen som er registrert med biologisk mangfold foreslås regulert til hensynssone 

bevaring av naturmiljø.  

 

Tiltaket er vurdert i forhold til naturmangfoldsloven, referer rapport fra Cand. Scient naturgeograf Kim 

Halvor Hartvig. I følgende redegjøres for grunnlaget for offentlig beslutningstakning i forhold til krav i 

naturmangfoldsloven: 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlag): Det er gjort registreringer i planområdet av vegetasjonstyper og flora, som 

grunnlag for vurdering av konsekvenser og tiltak. 

 

§ 9 (føre-var-prinsippet): Det er kun i hensynssone naturmangfold at det er registrert vegetasjonstyper og 

arter som gir betegnelsen viktig. Som angitt i planbestemmelsene skal eksisterende vegetasjon bevares i 

størst mulig grad. 

 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning): med unntak av hensynssonen er det kun registrert 

vegetasjonstyper som man har stor kapital av, og ingen truede arter av fugl eller pattedyr. Det anses derfor 

at den samlede belastningen på økosystemet er lav. 

 

§ 11 (kostnader): Planbestemmelsene inneholder ikke kostnadsbelagte elementer. Planbestemmelser som 

krever skjøtsel av angitte grønnstrukturer i planområdet, er i sin helhet lagt på tiltakshaver. 

 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder): § 8.1 i bestemmelsene regulerer skjøtsel av 

hensynssone bevaring naturmiljø. 

    

Parkering/ atkomst til villaene: 
Den store parkeringsplassen for museene opprettholdes med plassering og antall på 97 stk. Atkomster til 

villaene reguleres fra Bygdøynesveien over parkeringsplassen. 

 

Fortau/ utearealer: 

Vi foreslår å regulere fortau fra regulert fortau ved Bygdøynesveien 25 og langs hele denne eiendommen, 

frem til innkjørselen til museet fordi det vil gi større trafikksikkerhet. 

Boligene er plassert med liten tetthet og derfor har vi ikke lagt ut felles lekeområder. Vi mener hagene vil 

fungere fint som lekearealer. 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: 
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Det er tatt med en bestemmelse om etablering av bryggeanlegg i samsvar med vedtatt reguleringsplan for 

villaområdet "Huk Aveny", og det tillates etablering av 2 bryggeanlegg med maksimal størrelse 6 x 6 

meter. 

 

Kyststi: 

Det vil bli etablert en kyststi på nedre platå i hele planens utstrekning. Bredden på kyststien skal være 

minimum 1,2 meter. Det er en naturlig fjellhylle ved sjøkanten langs mesteparten av strandlinjen, og ved 

en befaring for å vurdere mulig trasé er dette anslått å være største bredde det er mulig å etablere, uten 

store terrenginngrep. Det er trapper i begge ender av kyststien, og den vil ikke være utformet i henhold til 

lovverk om universell utforming. Utforming av kyststi skal forelegges Byantikvaren for uttalelse før det 

fattes vedtak.  

 

Oppsummering av utredninger og analyser  (vedlegges) 

 

Risiko –og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): 

I forbindelse med ROS-analysen ble det identifisert noen forebyggende tiltak som må inngå i det videre 

arbeidet, for å unngå at sårbare løsninger blir en del av detaljreguleringsplanen. Tiltakene er som følger: 

 

Ustabil grunn:                 Gjøre grunnundersøkelser før oppstart av anleggsarbeid. 

Radon:                                    Gjennomføre radonforebyggende tiltak definert i Teknisk 

                                                forskrift. 

Elektromagnetisk stråling:      Kartlegge stråling fra kraftledning, ivareta eventuelle 

                                                hensynssoner for denne og fremtidig utbygd kraftnett. 

VA-ledningsnett:                    Kartlegge eksisterende nett og ta hensyn til dette under graving. 

Eksisterende kraftforsyning:   I samarbeid med ansvarlig nettleverandør sikre at tiltakene ikke 

                                                svekker forsyningssikkerheten i området. 

 

Trafikkanalyse (27.01.13): 

 

Oppsummering av belegg på parkeringsplassen: 

 

”Ut fra de beregnede beleggstallene fra 2009, sammenholdt med det faktum at besøket på de tre museene 

samlet ikke har økt etter dette, gir dette dermed ikke holdepunkter for å hevde at antallet parkeringsplasser 

ved museene er for lite.” 

 

Oppsummering av trafikkanalyse Bygdøynesveien 33-35: 

  

”Vi har gjennom bruk av utførte trafikkanalyser for Bygdøy og egne vurderinger beregnet 

trafikkmengdene i Bygdøynesveien. Disse summerer seg til 1053 kjt/døgn før utbygging, og 1061 kjt/døgn 

etter utbygging på planområdet. Grunnet museene og den store andelen av trafikken som utgjør besøk til 

disse, viser det seg at maksimalperioden vil være midt på dagen søndagene i høysesongen. 

 

En utbygging på planområdet vil føre til en beskjeden trafikkvekst på 0,8 % i Bygdøynesveien på 

maksimaldagene i juli. Vi kan ikke se at dette vil føre til avviklings- eller støyproblemer på Bygdøynes. Vi 

har også analysert flaskehalser innover mot tilknytningen til stamveinettet (E18), og vi kan heller ikke her 

se at utbyggingen vil medføre problemer. 

 

Vi har foretatt en forenklet trafikkteknisk vurdering av den foreslåtte løsningen. 
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Planforslaget viser at eksisterende adkomster til parkeringsplassen beholdes uendret samt at det etableres 

fortau langs Bygdøynesveien på den delen som vender inn mot planområdet. Det nye fortauet vil være 

gunstig i forhold til trafikksikkerheten. 

 

De besøkende til museene henvises til parkeringsplassen på planområdet. Denne består i dag av 93 

ordinære og 4 HC-plasser. I planforslaget er parkeringsplassen vist uendret. Antallet parkeringsplasser som 

videreføres blir dermed det samme som i dag, totalt 97 plasser. 

 

Parkeringsplassen vil sjelden være tilnærmet full. Ser vi på 2009-sesongen, og da timene i den mest travle 

sesongen (klokka 10-16 hver dag fra 1/5 til 31/8) er det parkerte antallet biler ved museene på Bygdøynes 

over 80 i kun 5 % av denne tiden. Over 90 biler inntraff bare i 2 % av denne perioden. Legger vi videre til 

grunn at besøkstallet på museene er relativt stabilt, kan vi ikke se at disse tallene vil endre seg nevneverdig 

fremover. Antallet parkeringsplasser for personbiler må sies å være godt tilpasset antallet besøkende og 

etterspørselen etter parkeringsplasser.” 

 

Bussparkering Bygdøynes – Supplerende notat til Trafikkanalyse Bygdøynesveien 33-35 (oppgradert 

2013- 01-27.) 

 

Oppsummering, siste del: 

”I prosessen med detaljreguleringen av Bygdøynesveien 36 (”Gjøa-reguleringen”) ble reduksjonen i antall 

bussparkeringsplasser tatt opp av en aktør med rettslig klageinteresse. Lokale planmyndigheter vurderte 

detaljreguleringsplanens arealbruk som tjenelig. Fylkesmannen sluttet seg til samme vurdering i 

klagebehandlingen. 

 

Det må således kunne sies at de relevante planmyndigheter, i tilknytning til detaljreguleringsplanen som 

reduserte antallet bussparkeringsplasser, ikke har sett vesentlige problemstillinger i tilknytning til 

bussparkeringen ved Bygdøynes.  Hvis de samme myndigheter hadde vurdert at redusert 

parkeringskapasitet for busser hadde medført en virkning ville denne virkningen av planforslaget vært 

utredet jfr. krav i Plan- og bygningslovens § 4-2.” 

 

3.3 FORSLAGSSTILLERS ILLUSTRASJONER  

Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en 

mulig maksimal utbygging i henhold til forslaget. 

 

Hensynssonen: 

Det er illustrert en 4-mannsbolig mellom Villa Kandy og Villa Solstrand, med BYA 330 m². Vi har 

gitt den en lukket form med valmet tak og lavere høyde for å markere en forskjell fra de 

bevaringsverdige villaene. 

 

Illustrasjonsplanen viser ikke mulige utvidelser av Villa Kandy og Villa Solstrand, med henoldsvis 6 og 4 

% økning av BYA. Planforslaget innebærer en total BYA = 0,05 for eiendommen som helhet, sett bort fra 

parkering og svømmebassenger. En illustrasjon av på- og tilbygg til villaene synes ikke påkrevet for å 

illustrere volumoppbygging på eiendommen. Bestemmelsene krever at på- og tilbygg til villaene og 

gartnerboligen skal forelegges Byantikvaren for vurdering, og nødvendige illustrasjoner vil bli produsert i 

denne prosessen. 

 

Illustrasjonsplanen viser en utvidelse av gartnerboligen i nordvestlig retning. Den trappes nedover i 

terrenget, med garasje i underetasjen. Gartnerboligen er flyttet 4 meter mot nordøst. 
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Badehuset og bryggen, som det er rester igjen av, ønskes reetablert. 

Det er vist en kyststi fra Norsk Maritimt Museum over hele planområdet. Det er vist mulig flytebrygger for 

4 båter i sjøen. 

 

Parkeringsplassen: 

Illustrasjonsplanen viser at eksisterende parkeringsplass med 97 p-plasser opprettholdes. 
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4. PLAN- OG BYGNINGSETATENS VURDERING 

4.1 PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELØPIGE VURDERING OG ANBEFALING 

 

4.1.1 Plan- og bygningsetatens vurdering av planforslaget  

 

Overordnede mål 

Planforslaget bidrar til fortetting og større boligmasse i byggesonen, samtidig legges det opp til å ivareta 

både kulturmiljø og naturmiljø. Dette er i tråd med kommuneplanen 2008. 

 

Natur- og ressursgrunnlaget 

Planområdet ligger på Bygdøyneset ved Oslofjorden, og er del av et vakkert natur- og kulturområde.  

 

Kyststi 

I Fjordbruksplanen er det planlagt en sammenhengende turvei rundt Bygdøy, inkludert en forbindelse 

langs sjøen fra Bygdøynes til gangstien ved Lille Herbern. Etaten har vært opptatt av at kyststien skulle 

etableres på en skånsom måte uten særlige terrenginngrep. Dette fordi det er svært bratt terreng ned mot 

sjøen. Plan- og bygningsetaten er derfor positive til at kyststien etableres over planområdet og at dette tas 

med i denne planen. Kyststi som markert på plankartet skal forbli i privat eie, men være tilgjengelig for 

allmennheten. Plan og-bygningsetaten forutsetter at allmennhetens ferdsel på kyststi sikres gjennom 

tinglyst erklæring. 

 

Landskap 

Terrenget stiger bratt opp fra sjøen, på toppen flater det ut, for så å gå bratt ned igjen til parkeringsplassen 

og Bygdøynesveien.  Bebyggelsen ligger på toppen. Det karakteristiske landskapet, med høydeplatået, de 

grønne skråningene mot Bygdøynesveien og mot sjøen, må ivaretas. Plass for garasjene til villaene er 

sprengt inn i terrenget mellom høydeplatået og Bygdøynesveien. Garasjene vil medføre sår i landskapet, 

men samtidig unngås parkering og eventuelle garasjer oppe på platået, noe som er positivt. Det er i denne 

sammenheng viktig at utformingen av garasjene er med på å minimere synligheten av dette inngrepet i 

terrenget. Opplevelsen av den grønne skråningen må også ivaretas når en ferdes langs Bygdøynes veien.  

Svømmebassengene er plassert på høydeplatået, der det er gressplener i dag. Det er viktig at etableringen 

av bassengene ikke gjør at disse blir synlig fra sjøen. Bassengene legges derfor ned i terrenget og skal ikke 

ha murer over terrengnivå.  

 

Naturmangfold  

Planforslaget er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens (nml) § 1, forvaltningsmålene i §§ 4 og 5, samt 

prinsippene i §§ 8-12, jfr § 7.  

Det er registrert biologisk mangfold på eiendommene, i en bredde på fra 25 – 45 meter fra sjøen. Langs 

hele strandsonen innenfor planområdet er det registrert naturtypelokalitet av regional verdi. Her finnes det 

miljøer med innslag av blodstorkenebbenger, kalkberg og kalkfuruskog. Det har pågått et lenger arbeid 

med ved hjelp av Naturgeograf for å ivareta områdets særpreg, dette anses som svært positivt. Det er 

derfor viktig at de delene av planområdet hvor det er registrert biologisk mangfold, belegges med 

hensynssone – bevaring av naturmiljø. Det skal ikke tillates ikke ny bebyggelse i denne delen av 

planområdet.  Plan og-bygningsetaten anser at hensynet til naturmiljøet er ivaretatt. 

 

Kulturminner, estetikk og byggeskikk 
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Plan- og bygningsetaten mener at det historiske bygningsmiljøet og hageanlegget har stor verdi og må 

ivaretas. Det er viktig at all ny bebyggelse og tilbyggene underordner seg den bevaringsverdige 

bebyggelsen.  

 

Eksisterende bebyggelse 

Plan- og bygningsetaten anbefaler foreslåtte tilbygg på inntil 10 m² BYA for hver av de gamle villaene 

(villa Solstrand og villa Kandy). Dette forutsetter at tilbyggene underordnes husets hovedform og 

arkitektur. De foreslåtte tilbyggene anses å være så beskjedne av størrelse og har en plassering som gjør 

dem lite synlig fra sjøen. Derfor kan tilbyggene anbefales. For gartnerboligen kan det foreslåtte tilbygget 

på inntil 28 m² BYA anbefales, fordi det plasseres på en måte som i liten grad berører silhuetten fra sjøen. 

I forslaget flyttes gartnerboligen 4 meter nordøstover for å øke avstanden til den nye boligen på 

nabotomten i sydøst. Gartnerboligen vil da ligge nærmere villa Kandy. Plan- og bygningsetaten forutsetter 

at flyttingen ikke medfører skaderisiko på den bevaringsverdige gartnerboligen. 

 

Ny villa 

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget om at enkelte av uthusene rives til fordel for en ny villa. Plan- 

og bygningsetaten mener at enkelte av uthusene, som garasjer og lignende, ikke hører til det opprinnelige 

bygningsmiljøet, her anses å ha mindre bevaringsverdi og kan derfor rives. 

Nybygget plasseres mellom villa Solstrand og villa Kandy.  

Det vil derfor ha stor betydning hvilken utforming dette nybygget gis. Utformingen av nybygget blir 

spesielt viktig når en ser på størrelse, fotavtrykk og volum. Et bygg med foreslått størrelse vil kunne bli 

visuelt svært dominerende med sin plassering mellom de to verneverdige byggene   

I tidligere innsendte planskisser har bygget hatt et mindre fotavtrykk og ivaretatt de stedlige proporsjoner i 

større grad enn det nå innsendte planforslaget.    

Plan og- bygningsetaten finner likevel å kunne anbefale foreslått nybygg, da dette er en firemannsbolig og 

vil kunne bidra med flere boliger i området. 

 

Bevaring av kulturmiljø 

Eksisterende bebyggelse med tilhørende hageanlegg ivaretas med hensynssone bevaring av kulturmiljø. I 

reguleringsbestemmelsene sikres at bebyggelsen med tilhørende hageanlegg, så langt som praktisk mulig, 

skal tilbakeføres til opprinnelig utforming og bevares for ettertiden. Det vurderes som positivt at området 

skal ivaretas med hensynssone kulturmiljø. Dette forutsetter at terrenginngrepene i forbindelse med 

oppføring av garasjer og svømmebasseng forblir minimale. 

 

Trafikkforhold 

Parkering for museene 

Planforslaget sikrer dagens antall parkeringsplasser som brukes av besøkende til museene. Dette er i tråd 

med tidligere anbefalinger fra Plan- og bygningsetaten, og i tråd med forhåndsuttalelser fra bydelen og 

museene. 

 

Parkering for boligene 

Det etableres parkeringsanlegg delvis under alle byggene som legges under terreng. Dette anses som 

positivt da det ikke blir biler stående på terreng, men det er her viktig å ivareta topografien, da disse 

anleggene vil føre til sår i landskapet. Dette forutsetter at terrenginngrepene i forbindelse med oppføring 

av garasjer og svømmebasseng forblir minimale. 

 

Avkjørsler og fortau 
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I planforslaget opprettholdes de tre eksisterende avkjørslene til parkeringsplassen. Atkomster til villaene 

reguleres fra Bygdøynesveien over parkeringsplassen. Avkjørslene til planområdet blir dermed de samme 

som i dag. Det foreslås etablert fortau langs Bygdøynesveien, på den siden som vender mot planområdet.  

Dette fortauet er en videreføring av reguleringen til fortau som er gjort i S-1439. Dette areal som i dag 

benyttes som del av kjørebanen. Plan og-bygningsetaten mener det er positivt om fortauet etableres som 

foreslått, som en forbindelse mellom museene og bussholdeplassen. 

 

Risiko- og sårbarhet 

ROS-analysen konkluderer med at planområdet fremstår som lite sårbart og at planforslaget  

 

Stedsutvikling 

Planforslaget bidrar til en fortetting med flere boliger på Bygdøynes, samtidig som det bevaringsverdige 

kultur- og naturmiljøet ivaretas. 

 

Barns interesser 

Det reguleres ikke særskilte lekeområder, men boligene får store hager som er godt egnet til lek.  

 

Sosial infrastruktur 

Plan- og bygningsetaten har tidligere ment at eiendommen som er regulert til allmennyttige formål (villa 

Solstrand) lå godt til rette for utvikling til barnehage. Dette ble støttet av Bydelen, på bakgrunn av 

tilbakemeldinger fra Byrådsavdelingen for kultur og utdanning. Bydelen vurderte at bygningen var uegnet.  

Plan og-bygningsetaten anbefaler derfor ikke innpassing av barnehage. 

 

Universell utforming 

Garasjekjeller gir mulighet for trinnfri adkomst til boligene. Uteområdene er ikke tilgjengelig for alle på 

grunn av topografi, og å gjøre dem tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse ville innebære 

kraftige inngrep i bevaringsverdige områder og naturområder. Slike inngrep anbefales ikke. Dette 

medfører at heller ikke kyststien blir universelt utformet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Planen gir ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 

4.1.2 Foreløpig konklusjon 

Planforslaget legger opp til bevaring av både kultur- og naturmiljø, samtidig som det legges til rette for 

flere boliger. Dette er i tråd med overordnede føringer og kan anbefales.  

De foreslåtte tilbyggene er beskjedne og vil muliggjøre blant annet universell tilgjengelighet til 

eksisterende boliger. Tilbyggene foreslås plassert slik at de ikke blir eksponert mot sjøen og Plan og- 

bygningsetaten mener derfor at disse kan anbefales. 

Plan- og bygningsetaten har funnet å kunne akseptere foreslått nybygg, selv om fotavtrykket i det 

foreliggende planforslaget har økt i størrelse i forhold til tidligere illustrerte løsninger. De tidligere 

forslagene har til dels vært bedre tilpasset stedet. Likevel vil oppføringen av en firemannsbolig gi flere 

boenheter og en bedre utnyttelse av eiendommen. 

 

Parkeringsplasser for besøkende til museene opprettholdes som i dag. 

 

Garasjeanleggene vil innebære store inngrep i terrenget, det er i planforslaget beskrevet hvordan dette 

hensynet er ivaretatt mot sjøsiden, men hvordan dette skal følges opp på den siden som vender mot 

Bygdøynesveien er også viktig å ivareta i dette planforslaget. Det er i denne sammenheng viktig at 

utformingen av garasjene er med på å minimere synligheten av dette inngrepet i terrenget og kan 
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aksepteres om enn under tvil og med forutsetning om at utformingen av garasjeanlegget gjøres på en 

skånsom og lite synlig måte. 

 

Svømmebassengene er plassert på høydeplatået. Det er viktig at etableringen av bassengene ikke gjør at 

disse blir synlig fra sjøen. Bassengene legges ned i terrenget og skal ikke ha murer over terrengnivå.   

  

I Fjordbruksplanen legges det opp til en etablering av kyststien som en sammenhengende turvei rundt 

Bygdøy. Denne planen følger opp denne intensjonen, som er i samsvar med overordnet plan. 

 

Plan- og bygningsetaten anbefaler hovedtrekkene i alternativ 1, med forbehold om at utformingen av 

garasjeanlegg må søkes gjort på en skånsom og lite synlig måte, slik at den grønne skåningen mot 

Bygdøynesveien blir ivaretatt. 
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4.2  BYANTIKVARENS ALTERNATIV 2 

I alternativ 1 foreslås det å etablere tilbygg på de to bevaringsverdige byggene villa Kandy og villa 

Solstrand, mens det i alternativ 2 ikke tillates til – eller påbygg. 

I alternativ 1 åpnes det for tre svømmebasseng også foran de bevaringsverdige byggene. I alternativ 2 

foreslås det å etablere ett svømmebasseng som plasseres foran den nye firemannsboligen. I alternativ 1 

åpnes det for etableringen av to mindre utstikkende brygger i alternativ 2 åpnes det for en brygge. 

4.2.1 Hensikten med forslaget 

Hensikten med forslaget er å bevare den opprinnelige sommervillaen Villa Kandy med 

gartnerbolig i Bygdøynesveien 33 og Villa Solstad med lysthus i Bygdøynesveien 35, samt 

omliggende hage- og parkanlegg, som et representativt bygningsmiljø fra 1800-tallet og som 

et helhetlig kulturmiljø på Bygdøynes. 

Planforslaget skal ivareta verneverdiene og sikre helheten i kulturmiljøet, som kilde til 

opplevelse, identitet og historieforståelse. Forslaget sikrer bevaring av de eksisterende 

boligene uten tilbygg, samt eksisterende hage- og parkanlegg. Samtidig åpner forslaget for 

nybygg med fire boenheter, felles svømmebasseng for ny bolig og eksisterende boliger, i 

tilknytting til nybygget, flytting av bygg A på vilkår i bestemmelsene, samt etablering av én 

utstikkende brygge uten tverrgående bryggeelementer. Etter Byantikvarens vurdering vil 

forslaget både kunne ivareta den bevaringsverdige bebyggelsen og hage- og parkanlegget, 

samtidig som forslaget åpner for utvikling av området. 

4.2.2 Planforslaget 

Anlegget som helhetlig miljø styrker bevaringsverdiene. Derfor er hele den delen av 

planområdet som reguleres til kombinert bebyggelse og anlegg foreslått regulert til 

hensynsone bevaring av kulturmiljø, H 570 i kombinasjon med H 560 hensynsone bevaring 

av naturmiljø. 

4.2.3 Konsekvenser 

Konsekvenser av Byantikvarens alternativ er at Bygdøynesveien 33 og 35 med sveitservillaer, 

gartnerbolig og lysthus, samt hage- og parkanlegg blir bevart som et helhetlig kulturmiljø på 

Bygdøyneset. Forslaget ivaretar bevaringshensynet for Bygdøynesveien 33 og 35 som et 

representativt, godt bevart og svært viktig kulturmiljø fra 1800-tallet og tidlig 1900-tallet 

Samtidig som forslaget åpner for å etablere ny bolig med fire boenheter, underjordisk 

garasjeanlegg med 10 stk. parkeringsplasser som betjener alle boligene og et felles 

svømmebasseng, samt én utstikkende brygge uten tverrgående bryggeelementer 
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5. KART OG BESTEMMELSER  

5.1 NEDSKALERT PLANKART – ALTERNATIV 1  
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER – ALTERNATIV 1 

FOR BYGDØYNESVEIEN 33-35 

Gnr. 2 /bnr. 1251 m.fl 

 
§ 1 Avgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart merket OP1- 201016170-1 og datert dato 08.05.2014 

 
§ 2 Arealformål 

Området reguleres til: 

 

Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 

 Fortau 

 Annen veggrunn – grøntareal 

 Parkeringsplasser 

 
Grønnstruktur 

 Turvei  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag  

 

Hensynssoner - soner med angitte særlige hensyn 

 Bevaring naturmiljø                                                                            H560 

 Bevaring kulturmiljø                                                                           H570 

 
§ 3 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse 

 

Fellesbestemmelser 

3.1 Materialbruk og farger 

Materialbruk skal være tre. Det skal benyttes nøytrale farger. 

 

3.2 Utnyttelse 

Eksisterende bebyggelse skal bevares, men det tillates til-/påbygg. 

Bygg A (2/1270): gartnerboligen, tillates tilbygget med maks 28 m² BYA, samlet 120m
2
. 

Bygg B (2/1270): villa Kandy, tillates tilbygget med maks 10 m² BYA, samlet 173m
2
. 

Bygg D (2/1251): villa Solstrand, tillates til-/påbygges med maks 10 m² BYA samlet 246m
2
.. 

Bygg C (2/1251 og 2/1270): Tillatt bebygd areal skal ikke overstige BYA 330 m². 

Det tillates oppført 3 stk. svømmebasseng som vist med bestemmelsesgrense på plankart, samt ett 

garasjeanlegg for hvert bygg. 

 

3.3 Plassering og høyder 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser, formålsgrenser og kotehøyder som er angitt på 

plankartet. 
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3.4 Utforming 

Til- /påbygg til eksisterende villaer og gartnerbolig skal i hovedsak utformes ved at 

eksisterende hovedvolumer og takformer forlenges. Til-/påbygg skal utformes i samarbeid 

med Byantikvaren. Svømmebasseng skal ikke ha murer over terrengnivå mot sjøsiden, men det tillates 

terrengtilpasning i bakkant. 

 

3.5 Parkering 

Det kan opparbeides maks 3 parkeringsplasser i garasje til hver villa og gartnerboligen. 

Det kan etableres maks 2,5 p-plasser pr leilighet i 4-mannsboligen. 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.1 Kjøreveier 

Kjørevei V1 skal være felles for Bygg A (2/1270) og for Norsk Maritimt Museum 2/102, 

Frammuseet 2/515, og Kon-Tiki Museet 2/711. 

Kjørevei V2 skal være felles for eiendommene Bygg B, C og D (2/1270, 2/1251) og for 

Norsk Maritimt Museum 2/102, Frammuseet 2/515, og Kon-Tiki Museet 2/711. 

Kjørevei V3 skal være felles for Norsk Maritimt Museum 2/102, og Frammuseet 2/515, Kon- 

Tiki Museet 2/711 og tilkomst til Norsk Maritimt Museum. 

 

4.2 Fortau 

Fortauet skal være offentlig. 

 

4.3 Parkering 

Parkering skal være felles for alle eiendommene: 2/1270, 2/1251, 2/102, 2/515 og 2/711. 

 

§ 5 Grønnstruktur 

5.1 Turvei -Kyststi 

Turvei – kyststi som er avmerket på plankartet skal opparbeides med minimum 1,2 meter og 

og være tilgjengelig for allmenn ferdsel. Utforming av kyststi skal forelegges Byantikvaren 

for uttalelse før det fattes vedtak. 

 

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Brygger 

Det tillates å etablere brygger. Det tillates brygge der samlet bryggelengde langs strandlinjen 

ikke skal overstige 6 meter totalt. Største lengde fra strandlinje, eller største utstikk fra 

strandlinje ved normal vannstand, skal ikke overstige 6 meter. Det tillates maksimalt to 

utstikk. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmenn ferdsel på sjøen ikke hindres. 

Brygger skal utformes og plasseres slik at opparbeiding av og allmenn ferdsel på kyststi som 

avmerket på plankartet ikke hindres. Brygger skal forelegges Byantikvaren for uttalelse før 

det fattes vedtak. 

 

§ 7 Hensynssoner 

7.1 Bevaring av naturmiljø H560 

Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 

 

7.2 Bevaring av kulturmiljø H560 

Eksisterende bebyggelse 

Bygninger markert som ”Bygg, kulturminner m.m som skal bevares” tillates ikke revet, fjernet eller flyttet. 
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Bygningene kan på-/tilbygges som angitt i § 3.2. 

Bygningens eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares. I tilfeller der eksteriøret har 

blitt endret i fra originalt uttrykk kan det føres tilbake til opprinnelig/eldre utførelse i tråd med 

dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling. 

Mindre endringer av eksteriør eller bærekonstruksjoner kan unntaksvis tillates etter søknad, dersom det er i 

tråd med kulturminnefaglige og estetiske verdier. 

 

Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret, skal opprinnelige/eldre materialer og 

elementer, som for eksempel vinduer, dører, kledning, taktekking mm, bevares med sin 

opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt, skal uttrykk og kvalitet, med 

hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse, videreføres. Eksisterende elementer 

tillates ikke revet, fjernet eller endret, med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres. 

 

Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig 

skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og høyder. 

 

Alle søknadspliktige tiltak, som berører bevaringsverdiene, skal forelegges Byantikvaren for uttalelse før 

det fattes vedtak. 

 

Eksisterende hage og parkområde 

Hage og parkområdet, som er avmerket med hensynssone på plankartet, skal bevares. Dette 

inkluderer for eksempel terreng/landskapsbearbeiding med markdekke/ vegetasjon/ trær og 

andre elementer som trapper/ murer og øvrige utomhuselementer. Eksisterende elementer i 

hensynssonen tillates ikke revet, fjernet eller endret, med mindre fravær av verneverdier kan 

dokumenteres. 

Utomhusanlegg skal beholdes uendret eller tilbakeføres, på grunnlag av dokumentasjon og 

kulturminnefaglig anbefaling. Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må 

fjernes pga dokumentert dårlig tilstand skal erstattes med tilsvarende type og plasseres på 

samme sted. 

 

Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene i utomhusanlegget skal forelegges 

Byantikvaren for uttalelse før det fattes vedtak. 

 

§8 Avkjørsel 

Avkjørsler er vist med piler på plankartet. 

 

§9 Utomhusplan 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes plan for uteområdene for hvert 

byggetrinn i målestokk 1:200. For området med hensynssone skal utomhusplanen vise 

hvordan det opprinnelige hageanlegget vil bli tilbakeført, med eventuelle forbedringer, for å tilrettelegge 

for vår tids bruk av hage. Det skal etableres trasé for Kyststi som vist på plankartet. 

Utomhusplanen skal vise sammenheng og avgrensning mot tilliggende trafikkområde. Planen 

skal vise plassering av bebyggelse, herunder høydeplassering målsatt ved inngangsparti, nye 

terrenghøyder, vegetasjon, beredskapskjøring, parkering, sykkelparkering, fellesanlegg for 

avfall, avgrensing av tomt/privat uteplass og gangforbindelser. Utomhusplanen skal vise hvordan 

fremkommelighet for bevegelseshemmede er ivaretatt. 

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med søknad om rammetillatelse. 
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§10 Overvannshåndtering 

Overflatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal overvannshåndtering. 

 

§ 11 Fjernvarme 

Tiltak innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes 

fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo 

skal legges til grunn. Det kan gjøres unntak fra dette i følgende tilfeller: 

 Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk 

             av disse energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme. 

 Dersom rørnettet ikke er eller vil være tilstrekkelig utbygget i løpet av en periode på 5 

             år fra søknadstidspunktet 

 Dersom konsesjonshaver ikke ønsker tilknytning 
 

§ 12 Rekkefølgekrav 

Brukstillatelse 

Før brukstillatelse for boligene Bygg C kan gis, skal kyststien være opparbeidet i samsvar med godkjent 

utomhusplan. 
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5.2 NEDSKALERT PLANKART- ALTERNATIV 2  
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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER – ALTERNATIV 2 

FOR BYGDØYNESVEIEN 33-35 

Gnr. 2 /bnr. 1251 m.fl 

 

§ 1 Avgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart merket OP1- 201016170-2 og datert dato 08.05.2014 

 

§ 2 Arealformål 

Området reguleres til: 

 

Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 

 Fortau 

 Annen veggrunn – grøntareal 

 Parkeringsplasser 

 

Grøntstruktur 

 Turvei  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag  

 

Hensynssoner – soner angitt med særlige hensyn 

 Bevaring naturmiljø                                                                            H560 

 Bevaring kulturmiljø                                                                           H570 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse 

Fellesbestemmelser 

3.1 Materialbruk og farger 

Materialbruk for nybygg skal være tre. Det skal benyttes nøytrale farger. 

 

3.2 Utnyttelse 

Eksisterende bebyggelse (bygg A, B og D) markert med tykk strek skal bevares og tillates ikke påbygget 

eller tilbygget. 

Nybygg (bygg C): Tillatt bebygd areal skal ikke overstige BYA 330m2. Det tillates oppført 

svømmebasseng og underjordisk garasje som vist med bestemmelsesgrense på plankartet tilknyttet 

nybygg. 

 

3.3 Plassering og høyder 

Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser og kotehøyder angitt på plankartet. 

 

3.4 Utforming 

Svømmebasseng med tilknytning til nybygg skal ikke ha murer over terrengnivå mot sjøsiden, 

men det tillates terrengtilpasning i bakkant. 
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3.5 Parkering 

Det opparbeides fellesgarasjeanlegg under bakken i tilknytning til nybygg med 10 stk. 

parkeringsplasser. I tillegg avsettes det 7 plasser til boligene på det åpne parkeringsarealet ut 

mot Bygdøynesveien. 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.1 Kjøreveier 

Kjørevei V1 skal være felles for Bygg A (2/1270) og for Norsk Maritimt Museum 2/102, 

Frammuseet 2/515, og Kon-Tiki Museet 2/711. 

Kjørevei V2 skal være felles for eiendommene Bygg B (2/1270) og C (2/1251) og for Norsk 

Maritimt Museum 2/102, Frammuseet 2/515, og Kon-Tiki Museet 2/711. 

Kjørevei V3 skal være felles for Norsk Maritimt Museum 2/102, og Frammuseet 2/515, Kon- 

Tiki Museet 2/711 og tilkomst til Norsk Maritimt Museum. 

 

4.2 Fortau 

Fortauet skal være offentlig tilgjengelig. 

 

4.3 Parkering 

Parkering skal være felles for alle eiendommene: 2/1270, 2/1251, 2/102, 2/515 og 2/711. 

 

§ 5 Grønnstruktur 

5.1 Turvei -Kyststi 

Turvei – kyststi som er avmerket på plankartet skal opparbeides med minimum 1,2 meter og 

og være tilgjengelig for allmenn ferdsel. Utforming av kyststi skal forelegges Byantikvaren 

for uttalelse før det fattes vedtak. 

 

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Brygger 

Det tillates én utstikkende brygge uten tverrgående bryggeelementer. Roten av bryggen skal 

baseres på gjenbruk av eldre kairester, og det skal benyttes steinblokker så langt ut i sjøen det 

er hensiktsmessig i forhold til sjødybde. Øvrig del av bryggen tillates oppført som 

flytebrygge. 

 

§ 7 Hensynssoner 

7.1 Bevaring av naturmiljø H560 

Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 

7.2 Bevaring av kulturmiljø H570 

Bygninger som er avmerket på plankartet som ”Bygg, kulturminner m.m som skal 

bevares” tillates ikke revet, fjernet, flyttet eller tilbygget. 

 

Bygningene skal bevares med eksteriør og bærende konstruksjoner. Eksisterende elementer 

tillates ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres. I 

tilfeller der eksteriøret har blitt endret fra originalt uttrykk kan det føres tilbake til 

opprinnelig/eldre utførelse i tråd med dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling. 

Mindre endringer av eksteriør eller bærekonstruksjoner kan unntaksvis tillates etter søknad 

dersom det ikke går på bekostning av byggets kulturminnefaglige og estetiske verdier. 
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Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret skal opprinnelige/eldre materialer og 

elementer, som for eksempel vinduer, dører, kledning, taktekking m.m bevares med sin 

opprinnelige plassering. Der verdifulle eldre elementer er tapt skal uttrykk og kvalitet med 

hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse videreføres. Eksisterende elementer 

tillates ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres. 

 

Det åpnes for en eventuell flytting av gartnerbolig i Bygdøynesveien 33 med vilkår om at 

bygningens opprinnelige/eldre konstruksjon, materialer og elementer, som for eksempel 

vinduer, dører, kledning, taktekking m.m. bevares med sin opprinnelige plassering og sikres 

ved en eventuell flytting. Bygningen skal flyttes hel. 

 

Dersom bevaringsverdig bebyggelse går tapt på grunn av brann eller annen uopprettelig 

skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner og høyder 

Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for 

uttalelse før det fattes vedtak. 

 

Eksisterende hage og parkområde 

Hage og parkområdet som er avmerket med hensynssone på plankartet skal bevares. Dette 

inkluderer for eksempel terreng/landskapsbearbeiding med markdekke/vegetasjon/trær og 

andre elementer som trapper/murer og øvrige utomhuselementer. Eksisterende elementer i 

hensynssonen tillates ikke revet, fjernet eller endret med mindre fravær av verneverdier kan 

dokumenteres. 

 

Utomhusanlegg skal beholdes uendret eller tilbakeføres på grunnlag av dokumentasjon og 

kulturminnefaglig anbefaling. Verneverdige trær og annen vegetasjon som dør eller må 

fjernes på grunn av dokumentert dårlig tilstand skal erstattes med tilsvarende type og 

plasseres på samme sted. 

 

Det tillates ikke nybygg i området eller etablering annen ny bebyggelse, garasjer eller andre 

installasjoner utover bygg D, med underjordisk garasje og fellessvømmebasseng. 

Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene i utomhusanlegget skal forelegges 

Byantikvaren for uttalelse før det fattes vedtak. 

 

§8 Avkjørsel 

Avkjørsler er vist med piler på plankartet. 

 

§9 Utomhusplan 

Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes plan for uteområdene. 

For området med hensynssone skal utomhusplanen vise hvordan det opprinnelige hageanlegget vil bli 

tilbakeført. Det skal etableres trasé for Kyststi som vist på plankartet. 

 

Utomhusplanen skal vise sammenheng og avgrensning mot tilliggende trafikkområde. 

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med søknad om rammetillatelse. 

 

§10 Overvannshåndtering 

Overflatevann, takvann og drensvann skal behandles ved lokal overvannshåndtering. 

 

§11 Fjernvarme 

Tiltak innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes 
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fjernvarmeanlegget. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til 

grunn. Det kan gjøres unntak fra dette i følgende tilfeller: 

 

 Tiltakshaver kan anvende alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av 

             disse energimessig og miljømessig er bedre enn fjernvarme. 

 Dersom rørnettet ikke er eller vil være tilstrekkelig utbygget i løpet av en periode på 5 

             år fra søknadstidspunktet 

 Dersom konsesjonshaver ikke ønsker tilknytning 
 
§12 Rekkefølgekrav 

Brukstillatelse 

Før brukstillatelse for boligene Bygg C kan gis, skal kyststien være opparbeidet i samsvar med godkjent 

utomhusplan. 
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VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert 

myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Forslag til detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Bygdøynesveien 33-35, som reguleres fra 

tomt for allmennyttig formål og bolig. Midlertidige reguleringsbestemmelser, til 

 

Alternativ 1: 
· Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse  

· Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg, Fortau, Annen veggrunn – grøntareal,    

  Parkeringsplasser  

· Grønnstruktur – Turvei 

· Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

· Bevaring av kulturmiljø    H570 

· Bevaring av naturmiljø    H560 

 

Som foreslått av Bygdøynesveien 33-37 AS, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr OP1-

201016170-1, datert 08.05.2014. 

 

 

Alternativ 2: 
· Bebyggelse og anlegg - Boligbebyggelse  

· Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg, Fortau, Annen veggrunn – grøntareal,   

  Parkeringsplasser  

· Grønnstruktur – Turvei 

· Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

· Bevaring av kulturmiljø    H570 

· Bevaring av naturmiljø    H560 

 

Som foreslått av Byantikvaren, vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, kartnr OP1-201016170-2, 

datert 08.05.2014. 

 

Dersom planforslaget blir vedtatt vil dette innebære en endring av kommuneplanens arealdel fra tomt for 

allmennyttig formål og bolig til Bebyggelse og anlegg (Boligbebyggelse), Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur ( Kjøreveg, Fortau/Annen veggrunn – grøntareal/Parkeringsplasser ), Grønnstruktur (Turvei), 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og omfattet av hensynsonene; Bevaring av 

kulturmiljø og Bevaring av naturmiljø  som vist på kart merket Plan- og bygningsetaten, OP1-201016170-

1 og OP1-201016170-2, datert 08.05.2014. 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 06.08.2014 av: 

 

Meryem Amera - Saksbehandler 

Margrethe Øyvann Tviberg - enhetsleder 
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Plan- og bygningsetaten

Boks 364 Sentrum
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Kopi :Susanne Sulutvedt
Susanne. sulutvedt@opak.no

Oslo kommune
Bydel Frogner

Bydelsadministrasj onen

Vår ref (saksnr.):

I l/5

Bydel Frogner
Besøksadresse:

Sommenogata l, inngang
Henrik Ibsens gate

Saksbeh.:

Inger Almqvist

Postadresse: Telefon: 02 180

Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01

0201 Oslo
E-po$:@

Bankkonto: 1315 01 00032
Org nr.874778702

Dato: 29.03.2012

Arkivkode:

512.1

BYGDØYI\ESVETEN 33-35, GI\R 2, BNR 1251/1270
VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULERING

Bydelsutvalget fattet følgende vedtak i møte 27.3.I2,.

sAK 82/12 BYGDØYNESVETEN 33-35, GNR 2, BI\R 1251/1270
VARSEL OM IGANGSATT DETALJREGULERING

Mili ø- oe bv utvihlines homiteens innstilline :
Bydelsutvalget er anmodet om å avgi en uttalelse til kunngjøring om
oppstart av detaljregulering for Bygdøynesveien 33-35, gnr 2,bnr 1257,
1270.

Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak, sak l4lll -
25.01.1 1. Vedtak følger vedlagt.

Bydelsutvalget opprettholder sin støtte at tiltakshavers ønske om en

reguleringsmessig tilrettelegging for bevaring av bygninger og
kulturminner på eiendommen.

Bydelsutvalget forutsetter at tiltakshaver legger fram et forslag til løsning
av parkering for museumsvirksomhet som tar utgangspunkt i det behovet
som fremkommer i bemerkninger til planinitiativ. Det må legges til rette

for både busser og personbiler.

Bydelsutvalget merker seg Byantikvarens restriktive holdning
vedrørende til- og ombygging av eksisterende bebyggelse, og forutsetter
at disse bemerkninger og tilrådinger blir hensyntatt i det videre
planarbeidet.



2

Bydelsutvalget notoror videre at Friluftsetaten (nå Bymiljøetaten) hæ
registrert en naturlypelokalitet av regional verdi innenfor plimområdet.
Det forutsettes at planforslaget hvis nødvendig tilpasses denne
registrering,

Bydelsutvalget anbefaler at þststil langs sjøkanten og videre til
Bygdøynesveien blir lagf inn i planbestemmelsene.

Forslaget fra miljø- og byutviklingskomiteen ble enstemmig vedtatt
(8H,2V, lF,3A)

Med hilsen

vb-fu-|tk
Wenche Ørstavik
bydelsdirokør

Godkjent og ekspedert elektronisk



Oslo kommune
Byantikvaren

Riksantikvaren
Postboks 8l96Dep,
0034 Oslo

Deres ref: Vår ref (saknr):

1t/r4
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Saksbeh:

Olaf Steen

Dato: 06.03.2012

A¡kivkode:

5t22/t25t

BYGDØYNESVEIEN 33.37 _ ANMODNING OM WRDERING AV INNSIGELSE TIL
VARSEL OM OPPSTART TIL DETALJREGULERING

Vi visütil oversendelse fraNils Torp AS Arkitekter MNAL datert den 09.02.12,med
anmodning om Byantikvarens forhåndsuttalelse til varsel om oppstart avreguleringssak for
Bygdøynesveien33-37. Vi viser også til tidligere uttalelser i saken, samt vårt møte den

19,10.10 og vår uttalelse den23.09.11 til fradeling av Bygdøynesveien 35 til boligformåI. Etter
Byantikvarens vurdering ivaretar forslaget ikke kulturmiTjøets svært høye bevaringsverdier,

Dersom et tilsvarende forslag legges ut til offentlig ettersyn vil vi derfor anmode

Riksantikvaren orn å vwdere innsigelse til planforslaget.

Forslaget
Om¡ådet foreslås omregulert fra altmennyftig formål museum og boligomrädettl boligområde

med hensynssone bevaring av kulturmiljø for eksistercnde bevaringsverdig bebyggelse (Vilia
Solskand og VillaKandy med gartnerbolig) oghageanlegg, samt tomt for nybygg på området
nærmest sjøen. Området nærmest Bygdøynesveien foreslås omregulert til bolig/rekkehus i den
sørlige delen og samferdsels aoiegg og teknisk infrasfuktur - parkering for Norsk Maritimt
museum mot nord.

Vider inneholder forslaget følgende momenter:
o Villa Solstrand og Villa Kandy foreslås bevart, med mulighet for til- og påbygg på inntil

I0 rf . Gartnerboligen til Villa Kandy foreslås ufvidet og flyttet fire meter lengre mot
nor<í for å øke avstancien di nybygg pâ naboeien<iommen'

. I hensynssonen for bevaring av kulturmiljø äpnes det for oppfønng av én ny bolig,
innpassing av tre svømmebasseng og oppføring av garasjer ned mot Bygdøynesveien.

¡ Det foreslås oppføring av seks nye rekehus langs Bygdøynesvreien med parkering i
underetasjen.

o Etablering av parkering som delvis leges inni terrenget med beplantede betongdekker.
o Regulering av fortau fraBygdøynesveien 25 og langs hele eiendommen frem til museets

innkjørsel.

Postadresse:

Postboks 2094 - Grtlnerløkka
0505 Oslo

Besøkadresse:
Ma¡idalsvoion 3

0178 Oslo

Senüalbord: 02 180
Publikumsservice:23 46 02 95
Telefaks: 23 46 02 5l
pos[nottak@bya.oslo,kommune.no

aa

Byentikveren



Byantikvarenfraråder både futtstendig riving og en delvìs riving av gartnerboligen, slik det

foreslås i alternatit, 4. Den store verneinteressen loryttet til gartnerboligen gielder både
-hotedvolumetfo. 

IB7T-årene ogvínterhagen sow kam til en gangþr andre ve'rden.'lcvig. Den

t¡edlagte tilstandshontrollen er etter Byantikvarens vurdering grundig; den viser at bygníngens

forfol¡ er omfattende og at kostnadene med rehabilitering av bygningene vil være store'

Byantilwaren vil likevel ønbefale at bygningen rehabiliteres, fordi bygningen har høy

bjevaringsverdi både som enkeltcbjekt og som del av et størce lculturmiljø'

n Forslaget åpner for ytterligere nybygg, oppføring av flere støne garasjer og

svømmebasseng, som elter yär vuldering vil virke uheldig inn både på det historiske

bygningsmiljøet og det bevaringsverdige hage og parklandskapet, Ette.r vår vurdering

prepreseniere kuliurmi ii øet pä B ygciøynes svært vikti ge re gionaie

kulturminneinteres ser.

. Videre åpner forslaget for et omfattende garasjeanlegg og rekehusbebyggelse mot

Bygdøynesveien som vil medføre store terrenginngfep og videre omfattende

nedb¡.gging av k-úturrrúli ø et.

Forslag om nybygg , tiLbygg og påbygg ble introdusert i et skisseforslag som Byantivaren

frarådet i en uttalelse den 07.1 L 1 1. Garasjeanlegget og rekkehusene er helt n1's elementer i
forslaget, og vi understreker at forslaget nå har fatt enhelt annen fotm enn da prosessen

orrkring forslaget startet.

Konklusjon
Med bakgrunn i ovenstående fraråder Byantikvaren sterkt forslaget til detaljregulering.

Dersom et tilsvarende forslag legges ut úíl offentlig ettersyn vil vi derfor anmode

Rilisantikvaren om å vurdere innsigelse til planforslaget.

Med hilsen

Morten Sti
avdelingsleder antikva¡

Vedlegg:
Kopi llvarsel om oppstart av detaljregulering for Bygdøynesveien 33'35, datert den09'02'12

Kopi:
Nils Torp AS Arkitekter MNAL, v/Torhild Gausereide, Postboks 5387 Majorstua,

0304 Oslo
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Oslo kommune
Eiendoms- og byfornYelsesetaten

;ì

Niels Torp AS Arkitekter MNAL

Postboks 53 87 Maj orstua
0304 OsI.o

2 3 FEB, ZstZ

ri t, f)l

Saksbeh:

Vidar Aasbrenn Fiskum, 45476
s42

Dato:

Arkivkode:
512

l2/4744 (oppgis ved henv,)

EBY: Ingen merknad - Detaljregulering Bygdøynesveien 33 - 35

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeid

for ovennevnte omräde.

EBY er bl.a. tildelt rollen som kommunens grunneierrepresentant og uttaler seg til plansaker

både ut fra sin grunneierrolle og ut fra sin rolle som overordnet kommunal avtalepart for

utbyggingsavtaler i Oslo kommune'

EBY kjenner ikke til forhold som har betydning for reguleringsarbeidet i det angitte området.

Med vennlig hilsen
Eierseksjonen

Deres ref.:

BygBRO33

Vår ref.:

r|47-

Eiendoms- og
byfornyelsesetåten

Allan Bøe
seksjonsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk'

Vidar Aasbrenn Fiskum
spesialkonsulent

Fakluraadresse:
Eieldous- og byforny€lsosetst€n
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Christian Krohgs gate l6
Postadresse:
Postboks 491 Sentnùn

0105 osl,o

Telefon: 02 I 80

Telefaks:22 17 33 16

Org m.:8?4 780 782

Girc: 1315.01.01160

LX E-post: poslmottak@eby.oslo.komrtne no
www.eby,oslo. kontmune.no
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Detaljregulering Bygdøynesveien 33-35. Innspill tíI varsel

Vi viser til brev av 09.02.12 vedr. varsel om oppstart detaljregulering for Bygdøynesveien 33-
35. Det fremgår av varsel at innenfor et areal på,77 daa som Sjøfartsmuseet tidligere har solgt
planlegges 6 relkehus langs Bygdøynesveien, en ny villa mellom Villa Solstrand og Villa
Kandy i tillegg til bl.a. 3 svømmeb¿rsseng og endring av p-plass for besøkende til museene.

Landskap
OF anbefaler at det lages en 3d modell som synliggjør eksponering av nytt ønsket bygg
mellom de to eksisterende villaene. Dette med tanke på at nytt bygg ikke burde bli liggende
for eksponert til sett fra sjøsiden. En bør i planbestemmelsene også ta inn nøytralt fargevalg.

Biologisk mangþld
Et 8 dekar stort område er i den østre delen av planområdet registrert som en viktig naturtype
og ligger inne i Direktoratets for naturforvaltings Naturbase der det bl.a- heter; <Miljøer med
innslag av blodstorkenebbenger, kalkberg og kalkf,ruskog. Innslag av den svært uvanlige
a¡ten svartmispel. Området er sterkt påvirket av introduserte hageplanter og russesvalerot som
forekommer i store mengder og som reduserer områdets verdi.l Videre ligger det i databasen

forslag til skjøtsel i området som kan bekjempe introduserte arterpã kalkbergene og engene
som har mest opprinnelig flora. Det et viktig at det tas hensyn til disse naturverdiene i
planleggingen. I denne sammenheng kan skisserte svømmebasseng påvirke området negativt,
noe en bw søke avklart i plan. Arealmessig burde en også vurdere å etablere ett felles
svømmebasseng fremfor å fragmentere området med 3 basseng på et lite areal.

Friluftsliv
Oslo kommune arbeider for å få til en sammenhengende kyststi i st¡andsonen. Planområdet
ligger i en del av Oslos og Bygdøys strandsone som er svært attrakfivt til friluftslivsformål og

der bl.a. områder rundt Sjøfartsmuseet, Huk og utfartsbrygge til Herbern i dag er populære

ob
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Torhild Gausereide

Fra:
Sendt:
Tit:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Frode Kvalø [Frode.Kvalo@marmuseum.no]
2. mars 201213:13
Torhild Gausereide
Espen Wæhle; Eyvind Bagle; Lísa Benson
lnnspill til varsel om detaljregulering av Bygdøynesveien 33-35
Frode Kvalø.vcf

Norsk Maritimt Museum viser til varsel om detaljregulering av Bygdøynesveien 33-35.

På det nåværende stadiet i reguleringsprosessen er vi spesielt opptatt av parkeringssituasjonen på Bygdøynes. Det

er godt at planen legger opp til nesten like mange parkeringsplasser for publikum og ansatte til museene som det er
i dag. Men vi er bekymret for at slik parkeringsplassen er tegnet, kan den bli vel trang for manøvrering med buss og

bobiler. lnntil nå har slike U,løretøv hatt mulighet for å parkere nedenfor nr. 33.

Vi Ønsker derfor at dere i en viss grad også tar hensyn til større 46retØy enn personbiler i den vídere utviklingen av

detaljplanen.

'/ennlig hilsen
Frode Kvalø

Frode KvalØ
Leder arkeologisk avdeling / forsker

Tlf. +471003,1856
frode, kvalo @rnËrmuseum,no

Norsk Maritimt Museum
Bygdøynesveien 37
N{286 Odo
Norge
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Til:

Sendt

Maja Bauge Im.bauge@ kon-tiki.no]

5. mars 207216:57

PBE Postmottak

Saksnr 2O7OI6L70Emne:

Plan- og bygningsetaten
Pb 364 Sentrum
0102 Oslo

Oslo,5. mars20l2

Saksnr: 201016170

Innsigelse mot privat detaljregulering av Bygdøynesveien 33-37

Parkeringsproblemer
Saken må sees i sammenheng med saksnr 200906753 om Frammuseets utbygging. I denne saken

godkjente Plan- og bygningsetaten fierning av nærrnere 50 offentlige parkeringsplasser for
personbiler og 8 bussoppstillingsplasser. Det gjenstår ingen offentlige parkeringsplasser for
personbiler og 5-6 plasser for turistbusser på området mellom museene. I sesongen er det
registrert 18 busser samtidig. Hvis parkeringsplasser ved Bygdøynesveien 33-37 over tid blir
fiernet står Bygdøynesmuseene igjen uten parkeringsplasser for de besøkende.

For å kompensere bortfallet av parkeringsplasser i forbindelse med utvidelsen av Frammuseet
forventes parkeringsområdet langs Bygdøynesveien 3337 fyl-J'e den rollen. En innsnevring av
området gjør dette umulig. Dersom tilreisende med bil og buss må snu på grunn av mangel på

parkeringsplasser, vil museenes inntekter falle.

Kon-Tiki Museet har ingen offentlig støtte og er helt avhengig av billettinntekter, liksom også

Frammuseet. Norsk Maritimt Museum sliter allerede med økonomien og en nedgang i
besøkstallet er ytterligere belastende. Denne samling maritime museer er unik i
verdenssammenheng hvilket Oslo Kommune har all anledning til å være stolt over. Thor
Heyerdahls arkiver er nå med på UNESCOs Verdensarvliste og museene på Bygdøynes har

storstilte utviklingsplaner som skal holde på besøksnivået og helst lokke til seg flere besøkende

Økte besøkstall vil legge enda mer press på en allerede vanskelig parkeringssituasjon.

Vi foreslår at arealet som i dag er avsatt til parkering beholdes og at det også tilrettelegges for
bussparkering.



Med vennlig hilsen

Sign.
Maja Bauge
direktør



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

  

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  23 42 50 00 Bankkonto: 6004.06.02081 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogata 1, inngang 0201 Oslo   
Drammensveien E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

F:\ADMINISTRASJON\Inger A\Mibu 2014\Oktober\Sak.326.Slemdalsv.1.doc 
 

  
 

BU-sak 326/14 
         Mibu-sak 122/14 
 
 
 
Møtedato: 28.10.2014 Miljø- og byutviklingskomiteen 
Møtedato: 04.11.2014 Bydelsutvalget 
 
 
 
SLEMDALSVEIEN 1, GNR 38, BNR 302 
SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA KONTOR TIL 
SERVERINGSSTED 
UTTALELSE 
 
 
 
  
Rede arkitekter as søker på vegne av tiltakshaver Misjonskirken den evangeliske forsamling om 
bruksendring av deler av menighetens lokaler i Slemdalsveien 1, 1. etasje (250 m2). Søknaden er 
tilgjengelig i saksinnsyn med nummer 201411300 på Plan- og bygningsetatens nettsider 
http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn samt på bydelens nettsider under fane politikk 
http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk/ gå til bydelsutvalgets innkalling for 
04.11. 
 
Eiendommen er regulert til Tomt for allmennyttig formål/byggeområde for kontor i henhold til 
regulering S – 2523. 
 
Tiltakshaver Misjonskirken den evangeliske forsamling foreslår at første etasje i bygningen 
bruksendres fra kontor til serveringssted. Tiltakshaver vil selv drive kaféen som en del av sin 
virksomhet. Søker opplyser at kafeen ikke skal drives på kommersiell basis og vurderer derfor at 
virksomheten ikke er i strid med reguleringsformålet – allmennyttig formål.  
 
Tiltakshaver opplyser at de nå aktuelle lokalene i over 25 år har vært i bruk i menighetens 
virksomhet, til ordinær møtevirksomhet, gudstjenester og konferanser, samt spesielle møter rettet 
mot barn, ungdom og eldre. Kirken er bygget som en «flerbrukskirke», med flere rom i fil og et 
tilknyttet kjøkken. I de siste 10 årene har kirken drevet «Bazement Ungdomskafé» som er en rusfri 
kafe for ungdom i alderen 14 – 18 år. Dette har vist seg som et attraktivt tilbud med opp mot 40 – 
60 besøkende på en kveld. Politi og andre aktører i bydelen kan bekrefte at dette har vært en 
veldig positiv faktor i lokalmiljøet.  
 
De lokalene det nå søkes om bruksendring for har vært leid ut for å delfinansiere menighetens 
arbeid. Kirken ser nå at arbeidet med kafé er en viktig og riktig måte å drive virksomheten på, og 
ønsker å gjøre dette på en mer profesjonell måte. Man vil ta i bruk lokalene på gateplan mot 
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Sørkedalsveien, som en kontaktskapende møteplass slik ungdomskafeen har vært i mange år, men 
med tanke på andre målgrupper. Samtidig vil man åpne denne kulturkafeen for forskjellige 
arrangementer knyttet til kirkens virksomhet, kunstutstillinger, seminarer osv. På dagtid vil kafeen 
også fungere som en åpen utvidelse av kirkens kontorfellesskap og man vil arbeide med å få 
opprettet praksisplasser for ungdom i kafeen.  
 
Det er innkommet merknader til søknaden om bruksendring fra Sameiet Majorstutorvet, som går 
kraftig imot at man legger opp til muligheter for uteservering i lukket bakgård. Sameiet har i 
tillegg via Huseiernes landsforbund, juridisk avdeling tilføyet kommentarer til de tidligere 
innsendte merknadene.   
 
Søker kommenterer nabomerknadene og presiserer at det uteareal som disponeres ligger lavere 
enn sameiets utearealer, noe som bidrar til å redusere sjenanse. Kirken er det eneste sameiet som 
til nå ikke har benyttet seg av gårdsrommet. Med foreliggende søknad ønsker man nå på lik linje 
med andre sameier å ta i bruk sin del av felles gårdsrom.  
 
Det kan opplyses at servering i indre gårdsrom med boliger ikke har anledning til å holde åpent 
etter kl 20. 
 
Kommentarer til søknad om bruksendring merket saksnummer 201411300 oversendes 
postmottak@pbe.oslo.kommune.no samt søker post@redearkitekter.no. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har søknad om bruksendring fra kontor til serveringssted for 250 m2 i 1. etasje i 
eiendommen Slemdalsveien 1, gnr 38, bnr 302 til uttalelse. Søknaden er avhengig av dispensasjon 
fra gjeldende regulering. 
 
Bydelsutvalget er positivt innstilt til den omsøkte bruksendringen. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at gjeldende forskrifter (f.eks. støy, ventilasjon og universell tilpasning) 
blir oppfylt. 



Ad. søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon fra reguleringsplan  

post@misjonskirken.no [post@misjonskirken.no]  

 
Til Bydel Frogner v/bydelsutvalget 
 
Vedlagt følger Søknad om tillatelse til tiltak, sam t søknad om   
dispensasjon fra reguleringsplan som er sendt Plan-  og bygningsetaten. 
 
Søker er Misjonskirken, Den Evangeliske Forsamling,  Slemdalsveien 1. 
Søknaden gjelder bruk av deler av menighetens lokal er til kafedrift.   
Alle saksdokumenter, samt vår redegjørelse  er i sa mme dokument. 
 
Vedlagt utenom er 
- kart og tegninger tilhørende søknaden 
- våre kommentarer til naboprotest som har framkomm et fra Sameiet   
Majorstutorvet 
 
Søknaden sendes bydelsutvalget til uttalelse i forb indelse med   
behandlingen i Plan- og bygningsetaten. 
 
Ved spørsmål eller ønske om tilstedeværelse for hør ing, kan   
menighetens e-postmottak benyttes; 
 
post@misjonskirken.no 
 
Kontaktperson; 
Menighetsrådets leder, David Bratlie - tlf. 9060396 7 
 
 
For Misjonskirken, 
David Bratlie 
menighetsrådets leder 
 

Sendt: 19. september 2014 11:19 

Til: Postmottak Bydel Frogner; bjarne.oedegaard@gmail.com  

Vedlegg: Søknad om tillatelse i til~1.pdf  (7 MB ) ; Vedlegg søknad Misjonskirk~1.pdf  (2 MB ) ; Kommentar til naboklage 
på~1.pdf  (70 kB )
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Misjonskirken - DEF
Slemdalsveien 1
0369 Oslo!
Til:
Plan- og bygningsetaten!
         Oslo,  15. september 2014!
Kommentarer til merknad til Nabovarsel!
Til søknad om bruksendring og dispensasjon fra reguleringsplanen finner vi som 
søker det nødvendig å kommentere den innkomne merknaden til nabovarselet som 
har kommet fra Sameiet Majorstutorvet ved tidligere runder, og som fortsatt 
opprettholdes. Vi har lagt våre kommentarer inn i teksten slik den forekommer i 
klagen. Våre kommentarer er i fet skrift.!
Styret i Sameiet Majorstutorvet har følgende merknader til de tre tiltakene som er 
omsøkt:!
Generelt
Hver for seg og i sum representerer de omsøkte tiltakene forhold som i varierende grad 
kan forringe bomiljøet for sameiere og beboere med støy fra åpne vinduer og dører og 
følgelig også redusert sikkerhet i atriet/gårdsrommet i det kvartalet vårt sameie utgjør en 
stor del av.  !
I sameiet er det 126 boliger av forskjellig størrelse og ca. halvparten av disse har vinduer 
og uteareal på balkong fra og med 3. etasje.  Boligene i 2. etasje som er vendt mot atriet 
har terrasse på nivå med gulvet i atriet. Unntakene her er to leiligheter i 2. etasje i HH2 
og i G17 som er vendt mot atriet og som har balkong som ligger vegg i vegg med hhv 
Misjonskirken og Gustav Jensens Minne.!
Vi vil her presisere at det utearealet NAF/DEF disponerer ligger lavere enn 
Majorstutorgets utearealer, på gatenivå, og derfor en etasje under balkongene i 
Majorstutorgets 2. etasje.!
En stor andel av våre sameiere og beboere er pensjonister som har bosatt seg i vårt 
sameie nettopp pga stillhet i trygge omgivelser.  Dette gjenspeiles bl.a. i at leilighetene 
mot atriet jevnt over får en høyere pris enn øvrige leiligheter av samme størrelse.!
Det er åpenbart at utformingen av boligene i dette kvartalet er basert på at atriet/
gårdsrommet skal være et avskjermet område fri for støy fra næringsvirksomhet og 
lignende og for uønskede besøkende. Misjonskirken og dens virksomhet med bl.a. utleie 
av kontorer har så langt på en naturlig og enkel måte sikret en slik situasjon.!



Akustikken i atriet er slik at selv samtaler ute – enten på terrassen til Gustav Jensens 
Minne eller på en av våre balkonger/terrasser vendt mot atriet lett kan høres over det 
meste av atriet.!
Det faktum at begge de aktuelle og omtalte sameiene har tilgang til atriet, med 
tildels tilrettelegging for opphold på grunnplan, og ikke minst via den enkelte 
leilighets balkong, gjør at det må påregnes normal støy fra samtaler slik situasjonen 
er nå. Det eneste sameiet som til nå ikke har benyttet seg av disse utearelene er 
sameiet NAF/DEF. Det er uavhengig av denne søknaden et ønske om å ta i bruk vår 
del av disse utearealene til samme formål som de øvrige sameier. Dette som en 
konsekvens av den bevilgede rammetillatelsen om fasadeendring som gjør en slik 
adgang mulig. !
Det sies at nåværende leilighetseiere i sameiet Majorstutorvet i all hovedsak er 
pensjonister, men dette kan jo ikke være være en forutsetning for å kjøpe leilighet i 
dette sameiet. Dermed må man ta høyde for at det også her vil være eiere av ulik 
alder og preferanser for bruk av balkongene som for framtiden vil ha tilgang til 
atriet. I en slik situasjon er det kun almenne regler for bruk som vil være 
retningsgivende hva gjelder støy og annen oppførsel. Dette vil selvsagt også gjelde 
for oss, og den virksomhet vi til enhver tid driver. Faktum er jo at skulle det bli 
omregulert, så vil en eventuell kafedrift være underlagt strengere regler hva gjelder 
opphold utendørs enn hva et sameie vil kunne kreve av sine beboere.!
Vi er kjent med at det i andre bydeler i Oslo svært sjeldent gis tillatelse/dispensasjon for 
kafedrift/uteservering i bakgårder/gårdsrom.!!!!
Ad Dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål 
Vi setter oss i mot en slik dispensasjon da dette kan være første skritt mot en senere 
permanent og for sameiet mer truende situasjon.  Hva som er Misjonskirkens planer og 
intensjoner i dag kan i et langsiktig perspektiv videreutvikles til noe annet og mer 
krevende for sameiet å forholde seg til. Et mulig salg/overtakelse/utleie av lokalene kan 
medføre at andre overtar kafedriften rettet mot større målgrupper og med ønsker om 
utvidede åpningstider enn det Misjonskirken har antydet så langt. !
Det er uklart om en dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål åpner opp for at 
kafevirksomhet kan etableres i andre deler av bygningen enn i 1. etasje.!
Ad Bruksendring
Vi oppfatter at bruksendringen kun gjelder de lokalene som det er antydet 
kafevirksomhet i.  Dersom dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål ikke er 
nødvendig for å få bruksendring vil vi sette oss i mot en slik bruksendring.  !
Det presiseres i søknaden om bruksendring at kafeen i daglig drift skal drives uten 
alkoholservering.  Dette kan i praksis ikke forhindre at det i et eventuelt privat og sluttet 
selskap vil kunne bli gitt privat tillatelse til alkoholservering.  Derfor har vi også grunnlag 



for å frykte at det i slike eventuelle enkelte tilfeller vil kunne bli kvelds- og nattestøy fra 
kafeen.!
Misjonskirken driver også i dag utleievirksomhet til private og sluttede selskaper, 
samt virksomhet som retter seg mot et variert utvalg av målgrupper. Dette har så 
langt, som det også presiseres, ikke medført noe problem. Opphold på uteplass sent 
kvelds- og nattestid vil uansett være uaktuelt. Det koker derfor ned til en frykt for 
at åpne vinduer skal medføre kvelds- og nattestøy. Denne risikoen vil ikke økes ved 
en omregulering/bruksendring slik vi ser det. Mer om dette under.!
Fasadeendring mot atriet
Fasadeendringen har i hovedsak til hensikt å innpasse større vinduer inkludert dører/
vindusfelt som kan åpnes mot atriet og legge til rette for uteservering der. Uavhengig av 
om det er uteservering vil åpne vinduer/dører medføre støy til atriet i kafeens åpningstid.  !
Her vil vi presisere at det er gitt rammetillatelse for fasadeendring allerede. Det 
argumenteres her med at større vinduer samt dør vil medføre at vinduer vil bli 
stående mer oppe. Det er ikke noen automatikk i at større vinduer samt dør vil bety 
at de står mer oppe. Med det klimaet vi har det meste av året, vil et større vindu 
være mindre fristende å la stå oppe enn et av mindre størrelse. Skulle det bli gitt 
tillatelse til kafedrift, så vil krav til ventilasjon være av en slik art at utlufting ikke 
kan baseres på åpne vinduer. !
Med uteservering i atriet vil støyproblemet forventes bli vesentlig større.  I tillegg 
kommer mulighetene for at fremmede vil kunne bevege seg opp i sameiets del av atriet 
og gir således en utrygg situasjon for sameiets beboere.  I verste fall må en eventuell 
fasadeendring medføre at tiltakshaver på en forsvarlig, praktisk og arkitektonisk 
akseptabel måte bekoster tiltak som sikrer vårt atrium mot uønskede besøk av gjester fra 
den påtenkte kafeen.!
Som tidligere nevnt så vil en eventuell uteservering være underlagt strenge 
lukningsregler som forhindrer kvelds- og nattestøy. Når det gjelder fare for at 
potensielt truende personer skal kunne ta seg inn i atriet, så oppleves dette søkt i 
forhold til forskjellen fra hvilken fare det utgjør i dag. Dog er vi mer enn villig til å 
bidra til at den frie tilgangen fra vårt område til de øvrige sameienes områder inne i 
atriet blir stengt. Slik atriet er utformet, med vår del på et lavere nivå, gjør at en slik 
stengning vil bli uproblematisk både praktisk og estetisk. !
I sum
I sum ser styret i Sameiet Majorstutorvet tiltakene i nabovarslet vedrørende Slemdalsveien 
1 som en trussel mot den ro og sikkerhet vi i dag kan glede oss over. De kortsiktige 
ulempene kan i beste fall være minimale, men det kan knyttes stor usikkerhet til hvordan 
det omsøkte tiltaket kan utvikle seg i et område som er og vil være preget av nye store 
byutviklingsprosjekt – jfr planene om overbygging av sporområdene parallelt med 
Slemsdalsveien. !
Vi registrerer at klager innrømmer at det er meget mulig at ulempene vil bli 
minimale. Vi vil også mene at de mulige scenariene det blir pekt på, ikke gir grunn 



til en slik frykt som det her hevdes. Utendørsservering vil bli underlagt strenge, 
kommunalt regulerte bestemmelser. Støy fra åpne vinduer vil ikke være et økt 
problem i forhold til dagens situasjon, samt at ventilasjon innendørs vil gjøre 
utstrakt lufting når lokalene brukes til kafeformål unødvendig. Adkomst for 
uvedkommende vil utgjøre en minimal fare da det ikke vil være fri tilgang uten 
tilsyn, samt at vi vil bidra til en avstengning mot resten av atriet i samarbeid med 
tilstøtende sameier.!
Vi er svært interessert i en god dialog med naboene, og vil søke praktiske løsninger 
som er i tråd med uttalte ønsker, så langt det er rimelig, til enhver tid.!!!
Med hilsen
Styret i Sameiet Majorstutorvet!
Sign.
Inge Willumsen
Styreleder!
Mvh,
for menighetsrådet Misjonskirken DEF!
David Bratlie
leder
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SKOVVEIEN 
SIKRING AV SKOLEVEI 
 
 
 
Styret i sameiet Skovveien 20 har på vegne av en rekke sameier i Skovveien tatt initiativ til økt 
sikkerhet for skoleelever, barn og beboere, herunder eldre i Skovveien.  
 
Sameiet ønsker å komme i dialog med Oslo kommune, og har rettet en henvendelse til bydelen i 
denne anledning.  
 
Sameiet peker på at Skovveien er en gate med sterkt økende trafikk, og mener at verken 
privatbilister eller bussjåfører respekterer trafikkreglene i Skovveien, 30 – km – sone og 
trafikklys. Beboerne er bekymret for sikkerheten til barn, beboere, herunder eldre og ikke minst 
alle skoleelever som ferdes i Skovveien – saken handler til stor del om trygge skoleveier. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har fra styret i sameiet Skovveien 20 mottatt en henvendelse vedrørende 
manglende sikkerhet for skoleelever, barn og beboere i Skovveien.  
 
Bydelsutvalget er kjent med at både Uranienborg barne- og ungdomsskole og Den franske skole 
med barneskole og barnehage samt Hartvig Nissen videregående skole har barn og elever som 
bruker Skovveien som en del av skoleveien. Skovveien er i dag skiltet med 30-sone, og det er 
fjernet flere parkeringsplasser ved de mest utsatte gatekrysningene.  
Sameiet Skovveien 20 mener at gjeldende fartsgrenser ikke blir overholdt. 
 
Bydelsutvalget ber Bymiljøetaten om å vurdere eksisterende trafikkforhold i Skovveien, med 
fokus på sikkerhet, samt å foreslå ytterligere fartsreduserende tiltak hvis dette vurderes som 
hensiktsmessig.  
 



FW: NÅR SKAL ETT BARN DØ I EN 30-SONE? - FORESPØRSEL OM MØTE  

Inger Almqvist  

 
 
Med hilsen Inger 
  
Telefon dir.: +47 23 42 49 32 
Mobil: +47 416 20 076 
Sentralbord: +47 02 180  
 
 
-----Original Message----- 
From: Anne-lise Bergenheim [ mailto:bergenh2@online.no ]  
Sent: Wednesday, September 24, 2014 12:14 PM 
To: Inger Almqvist 
Subject: VS: NÅR SKAL ETT BARN DØ I EN 30-SONE? - F ORESPØRSEL OM MØTE 
 
Hei! 
Her har du henvendelsen. Sjekker møterom med Kåre o g har som nevnt avtalt møte 
med styret i Sameiet i Skovveien 20 torsdag 25 sept ember kl 15.00 ifm 
forberedelse av BU sak til møte 4 november. 
Håper du har mulighet til å delta. 
mvh 
Anne-Lise 
 
> From: Hans R. Holdener [hrh@helveticaproperty.com ] 
> Sent: 2014-09-15 12:42:33 CEST 
> To: bjarne.oedegaard@gmail.com, bergenh2@online.n o 
> Cc: heddaibsen@gmail.com, hh@lundhaagensen.com, 
gerd.hartvig@ude.oslo.kommune.no, secretariat@rcass in.oslo.no, 
Kristin.maltau@dnb.no, uranienborg@ude.oslo.kommune .no, Henning Sveum Kristensen 
[privatposthk@gmail.com] 
> Subject: NÅR SKAL ETT BARN DØ I EN 30-SONE? - FOR ESPØRSEL OM MØTE 
>  
> Når skal ett barn dø i en 30-sone? 
>  
> Skovveien er blitt en gate med mye sterkt økende trafikk. Dette går ut over 
sikkerheten til skoleelever, barn og beboere, herun der eldre. Det er et økende 
problem at verken privatbilister eller bussjåfører respekterer trafikkreglene i 
Skovveien, verken 30-km-sone eller røde trafikklys.  Det holdes til tider svært 
høye hastigheter i Skovveien, spesielt fra bussen o g taxier. Da det ble satt 30 
sone i Skovveien og ellers, var formålet å redusere  trafikken og hastighet i 
områder med liten sikring og beboere tett på veien.  Dette gjorde man for å skape 
tryggere omgivelser og bedre vilkår for de beboende  - dagens virkelighet gir en 
falsk illusjon av trygghet som ikke har forankring i den virkeligheten vi 
opplever daglig.  
>  
> Dette har ført til en hel rekke nestenulykker det  siste året.  I november 2013 
ble en eldre mann ved navn Finn Enger påkjørt på rø dt lys med alvorlige skader 
som følge. Den økende risiko som mer trafikk og høy ere hastighet medfører er ikke 
akseptabel. 
>  
> Først og fremst, men ikke bare, handler dette om tryggere skoleveier. 
>  
> Det bor mange barn i området, og mange flere komm er hit for å gå på skole - 
området i og rundt Skovveien er skoletett. Vi er re dde for at det må en alvorlig 
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ulykke til før myndighetene tar ansvar. Det er ønsk elig med boliger i sentrum, og 
da må kommunen sørge for nødvendig trafikksikring. Det rapporteres dessuten at 
stadig flere småbarnsfamilier ønsker å bo sentralt.  Behovet for sikring er derfor 
økende. 
>  
> Alle som bor i en by, forstår at trafikk er en na turlig del av det urbane liv. 
Det er vanskeligere å forstå at trafikken er dirige rt i en hovedåre gjennom et 
område som ikke bare er tett befolket, men som også  er skolevei for de mange 
hundre elevene på de tre skolene som er i området: Den franske skolen, 
Uranienborg skole og Hartvig Nissen skole. Trafikki ntensiteten går utover 
sikkerheten til barna våre. 
>  
> Vi har sendte brev til kommunen i desember 2013 u ten å få svar. Purret så i 
mars 2014, og fikk et generelt svar i april 2014. V i er derfor usikre på om vårt 
anliggende har blitt tatt videre. Vi ber derfor nå om en konkret tilbakemelding 
med hva myndighetene tenker å gjøre med trafikkprob lemene i Skovveien. 
>  
> Styret i sameiet Skovveien 20 tar nå på vegne av en rekke sameier i Skovveien 
initiativ til dialog med Oslo kommune slik at sikke rheten til beboere og 
skoleelever kan ivaretas før en alvorlig ulykke måt te skje. I det lange løp 
trengs løsninger som begrenser trafikken i området.  På kort sikt ønsker vi noen 
helt enkle og rimelige tiltak som vil gjøre området  tryggere og mer 
familievennlig. 
>  
> Tiltak på kort sikt kan være: 
>  
> -          Bedre plassering og tydeligere skiltin g 
>  
> -          Tydelig merking og skilting av 30 sone  og skolevei 
>  
> -          Merking av 30-sone og skolevei i asfal t 
>  
> -          Regelmessige fartskontroller 
>  
> -          Mediekampanjer om 30-soner 
>  
>   
>  
> Tiltak på lengre sikt kan være: 
>  
> -          Fartsdumper 
>  
> -          Tidsbegrensning av trafikken med bom 
>  
> -          Fordeling av trafikken på flere gater 
>  
> -          Helt eller delvis stenging av veien ko mbinbert med gjennskaping av 
historisk preg          
>  
> Vi er kjent med at slike tiltak har vært gjort me d stor suksess i andre tett 
befolkede områder og i tilknytning til skoler i Osl o og ikke minst i andre land. 
>  
> Vi ber om å få et møte med leder Ødegård og nestl eder Bergenheim for å legge 
frem våre forslag. Vi ser frem til god dialog med b yrådsutvalget. 
>  
>   
>  
> Med hilsen  
>  
> styret i Sameiet Skovveien 20 
>  
> Hans Henrik Lund Haagensen                   Hans  R. Holdener            Hedda 
Ibsen       
>  
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>   
>  
>   
>  
>   
>  
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NAVNSETTING AV PLASS MELLOM GAMLE 
VESTBANESTASJONEN OG NYTT NASJONALMUSEUM  
 
 
Plan- og bygningsetaten har orientert om at det i forbindelse med rammetillatelse er aktuelt å gi 
museet en adresse, og at det derfor er nødvendig med et navnevedtak hvis det er ønskelig med 
adresse til plassen mellom gamle Vestbanestasjonen og nytt Nasjonalmuseum.  
Bydelsutvalget har etter henvendelse fra Byrådsavdeling for kultur og næring om navnsetting 
nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å legge fram forslag til navn (BU 25.03.2014, sak 84/14).  
 
Arbeidsgruppen har foreslått navnet Edvard Munchs plass med følgende begrunnelse: 
  

Begrepet “Torv” ble lagt bort i og med at torv forbindes med handel.  

Likeledes var vi enige om at navnet måtte peke fremover mot det nye museet. Gamle navn som har vært brukt i 
området, som Søgaten (Søtorvet), Vestbaneplassen, Tordenskiolds plass etc ble derfor ikke aktuelle. 

Området må bli en “Plass” knyttet opp mot fremtiden og museet og/eller kjente kunstnere. 

Det var også et poeng at navnet bør appellere til turister, også utenlandske, og tilkjennegi kvalitet og kunst og 
berømmelse.  
Munch er godt representert på nasjonalmuseet, med flere hovedverker så valget falt på Edvard Munchs plass.  
Dette navnet bør kunne bli lett kjent og tiltrekke seg oppmerksomhet. 

Navnet er ikke i bruk, men det er en Edvard Munchs gate på Ellingsrud.  

Vil man senere benytte Edvard Munchs navn i forbindelse med Lambda, kan gatenavnet flyttes dit. Det er ikke sikkert 
at det blir noen plass i tilknytning til Munchmuseet. 
Vi fant ikke ut at det var noen andre kunstnere som kunne konkurrere.  

Vi var også innom kvinnelige kunstnere, men de nådde heller ikke opp. 
Vi var inne på andre alternativer som var mer nøytrale, men valgte å stå på ett – Edvard Munch plass. 

 
Forslaget er oversendt for kommentarer til foreninger, historielag m.v. og adressatene er invitert til 
å komme med alternative forslag.  
 
Det er kommet innspill til forslaget fra Kulturetaten, Nasjonalmuseet, Statsbygg region øst, 
Nobels Fredsprissenter, Bydel Gamle Oslo samt Frogner historielag. Det er innkommet ett 
alternativt forslag. 
 
Statsbygg mener det ikke er riktig tidspunkt å navnsette plassen så tidlig i prosessen, og foreslår at 
man avventer til prosjektet fremstår som mer ferdig. Statsbygg ber om at man setter prosessen 



2 

med navnsetting på vent inntil videre og tar dette opp igjen når byggeprosjektet har kommet 
lenger.  
 
Kulturetaten minner om at det pågår et navnsettingsarbeid i Bjørvika, bland annet i området hvor 
det nye Munchmuseet skal bygges. Både Kulturetaten, som er saksbehandler for navnesaker i 
sentrum, og Bydel Gamle Oslo arbeider med å finne egnede navn. Kulturetaten anmoder i sin 
tilbakemelding Bydel Frogner om å diskutere navnsetting i områder tilstøtende sentrum med 
Kulturetaten og Bydel Gamle Oslo.  
 
Navnekommiteen i Bydel Gamle Oslo har drøftet forslaget og mener Edvard Munchs navn ikke bør 
benyttes på plassen ved det fremtidige nasjonalmuseet. Det vil kunne oppleves noe forvirrende at 
Edvard Munchs plass etableres i ”Fjordbyen”, men ikke i nærheten av det fremtidige Munchmuseet i 
Bjørvika. Det vil være naturlig å vurdere Munchs navn ved navnsetting rundt Munchmuseet. 
 
Frogner historielag og Nobels fredssenter mener forslaget Edvard Munchs plass ikke er ideelt, 
virker forvirrende og kan skape misforståelser da det nye Munchmuseet vil ligge på Paulsenkaia i 
Bjørvika.  
 
Nobels fredssenter mener det kan være klokt å se på andre alternativer og minner om at plassen 
ligger midt mellom to store kulturinstitusjoner. Nobels Fredssenter mener det er viktig med et 
navn som er like relevant for både Nasjonalmuseet og Nobels Fredssenter, og stiller seg bak 
Statsbyggs arbeidsnavn for plassen – Museumsplassen. 
 
Nasjonalmuseet er fornøyd med forslaget, og konkluderer med at det er et godt forslag. 
 
Det er innkommet alternativt forslag fra Anniken Thorsen (SV) som foreslår at plassen får navnet 
Jens Thiis plass, eventuelt Museumsdirektør Jens Thiis plass, oppkalt etter kunsthistoriker Jens 
Thiis som var Nasjonalgalleriets første direktør 1908 – 41, og som er den mest sentrale personen i 
etablering og utvikling av et nasjonalt museum for kunst i Norge. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget har etter henvendelse fra Byrådsavdeling for kultur og næring nedsatt en 
arbeidsgruppe med mandat å legge fra forslag til navn på plassen mellom gamle 
Vestbanestasjonen og nytt Nasjonalmuseum. Foreslått navn er Edvard Munchs plass. 
 
Bydelsutvalget registrerer at mange av høringsinstansene mener forslaget ikke er ideelt, og at eier 
(Statsbygg) ønsker å avvente med eventuell navnsetting av plassen til senere i prosessen. 
 
Bydelsutvalget foreslår at prosessen med navnsetting settes på vent inntil videre, og tas opp igjen 
når prosessen er kommet videre. 
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ADMIRAL BØRRESENS VEI 4, GNR 2, BNR 693 
OSLO SJØMANNSKIRKE 
 
 
 

Oslo Seilforening ber i henvendelse 13.10.2014 Bydelsutvalget i Bydel Frogner om støtte for å 
opprettholde gjeldende regulering på ovennevnte eiendom.  
 
Eiendommen er i dag regulert ved Reguleringsplan 19866 til formål Privat institusjon, Oslo 
Sjømannskirke, Sjømannspensjonat. 
 
Vedlagt brev oversendt til Byutviklingskomiteen gir en orientering om saken og Seilforeningens 
behov. 
 
 

Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget anbefaler at gjeldende regulering opprettholdes for eiendommen Admiral 
Børresens vei 4, gnr 2, bnr 693. 
 
 



Dato:rUbjyrk,nr.:

Saksbeh.:

Saksnr.:

A ,
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Oslo, 13. oktober 2014

OSLO SEILFORENING

Oslo kommune
v/Byutviklingskomiteen

Oslo Seilforening (0S) ønsker å sikre at Sjømannskirken p Bygdøy forblir tilgjengelig for allmennheten ved at
foreningen kjøper og viderefører intensjonene i reguleringen. Eiendommen ligger for tiden ute for salg og et bud
kan plutselig komme og eiendommen blir solgt. I prospektet er de, slik vi tolker takstmannen, tatt høyde for at
eiendommen lar seg omregulere til privatbolig. Det mest sannsynlige senario er at kjøper ber om en omregulering
fra Sjømannspensjonat/herberge til vanlig bolig. En slik endring i reguleringen vil medføre en prissetting som gjør
at ideelle organisasjoner, lag og foreninger ikke vil kunne forsvare prisen som forventes i markedet.

OsloSeilforeningberOslokommunevedByrådetogBystyretomå fatteet vedtakomat deønskerat eiendommen
skalsikresfor bruktil allmennhetenogikkevilgodkjenneenomreguleringtil boligformål

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at man kan finne beskrivelse og prospekt over eiendommen p3 finn.no
med finnkode: 51015938.

For å klargjøre OSønsker og planer har vi laget en oppsummering av saken OSstiller gjerne på møte for å
klargjøre eller presentere tankene som her er introdusert:

1. Utviklingsprosjektettil seilforeningenmot2025- herpasserSjømannskirkenperfektinn.
OSer eier av øya Lille Herbern på yttersiden av Bygdøy og nærmeste nabo er nettopp Sjømannskirken.
For ca. 2 år siden startet foreningen med et mulighetsstudie for å kartlegge hvilke muligheter vi har for å møte
fremtidens krav og forventninger fra barn og unge.
Konklusjonen er at vi må kunne tilby aktivitet på sjøen, tilgjengelighet og infrastruktur som er i tråd med
samfunnets krav til sikkerhet og et godt sosialt lavterskelmiljø for alle unge som vil lære om livet på sjøen i Oslo,
ikke bare de med god økonomi. Dette inkluderer selvsagt også funksjonshemmede.
Foreningen har allerede etablert sosiale aktiviteter med lav terskel til en lav kostnad lave kostnader for de unge
og dette tilbudet skal videreutvikles. For å realisere fremtidens krav og forventninger må det også gjøres mye
med infrastruktur, og dette tar tid, dvs brygger, molo og anlegg Dette arbeidet er nå kommet så lang at det er
varslet oppstart av reguleringsarbeidet.

Kort oppsummert er hovedtankene og ambisjonene for infrastrukturprosjektet å:

Etablere en molo som knytter Norsk Maritimt Museum sammen med Lille Herbern. På innsiden av
moloen skal området reguleres til vannsport slik at barn og unge får en trygg avgrenset arena å ferdes på

Utvide det grunne området Skurven på yttersiden av Lille Herbern til nytt land med badestrand for
allmenheten og jolleopptak for å sikre bedre plass.
Etablere et nytt klubbhus med tekniske bygg inkludert WC, garderobe og service. Alternativt kjøpe
Sjømannskirken på Bygdøy som er nærmeste nabo.

Ommulig,bidratil å etablerenaturstipåBygdøyøstfra NorskMaritimMuseum,(på toppen av moloen)
over Lille Herbern, videre til Store Herbern og til land. Dette vil være en svært smidig løsning og en flott
sti som raskt kan etableres. En slik løsning vil også kunne redusere konflikten og kostnadene ved å
eventuelt å legge en sti gjennom naboenes eiendommer.

Utfordringer som det ikke er funnet gode løsninger for foreløpig:
a) Tilgang til parkering i området, fungerer i dag kun ved at man benytter plasser i stikkveiene og offentlig

parkeringsplasser.

Oslo Seilforening Postadresse Telefon 91791239
Lille Herbern PB 686 Skøyen E-post post©osloseilforening.no
Herbernveien, Bygdø N-0214 Oslo Web www.osloseilforening.no
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b) Et landfast lokale som er godt egnet til aktivitet hele året igjennom der det kan undervises i seiling og
sjøsport.

OsloSeilforeningtrengernyttklubbhusogstørreplass:
De senere år har OSøkt sin medlemsmasse og har i dag ca. 1.000 medlemmer hvorav 200 er barn og ungdom.

OSomtales i seil Norge og i Norges Seilforbund som Norges mest innovative forening og av det fremste seilmiljøet
i Norge. De absolutte dyktigste seilerne i Norge seiler sammen på våre ukes regattaer. En gjennomsnittlig tirsdag
består eksempelvis av ca. 35 til 45 båter og bortimot 200 seilere. En av de mest ivrige deltakerne er Kong Harald
som har uttalt stor glede og mye ros til foreningen.

En aktiv barn og ungdomsgruppe med ca. 200 medlemmer er de som lider mest av lite tidsriktige lokaler som ble
satt opp midlertidig rett etter krigen for å erstatte bygningsmassen som brant ned. Vi må nå si stopp for flere
barn på grunn av mangel på plass og infrastruktur. (Vår barnegruppe er mer en vannsportklubb, hvor hovedfokus
har vært å sikre at barn opplever mestring, samspill og blir vant til det våte miljø og etter hvert lærer å håndterer
en seilbåt)

Å få tilgang til Sjømannskirken med strandlinje, lokaler, dusjrom osv, vil kunne sikre økt kapasitet og mer
fleksibilitet for foreningen. Det vil gi barn og ungdom i Oslo et sårt tiltrengt tilbud av sjøidretter.

Begrensedeparkeringsfasiliteterpålandsiden.
Nærområdet mister mange parkeringsplasser i forbindelse med oppføring av en enebolig på Bygdøynes.
Utbygging av den Canadiske ambassadør boligen med ytterligere 18 boliger med eget parkeringsanlegg under
bakken med egen utkjøring vil gjøre det samme. Totalt sett antar vi at ca. 1/3 av alle parkeringsplassene i Admiral
Børresens vei, som er hoved parkeringen for Seilforeningens medlemmer, vil forsvinne.

Uttalelser fra Oslo PBEsier at OSikke får utvikle virksomheten ute på øya Lille Herbern hvor vi har hatt tilholdssted
siden 1926 uten ny parkeringsplasser.

Tilgang til Sjømannskirken vil på travle dager kunne huse ca. 100 nye parkeringsplasser og understøtte videre og
økt aktivitet i OS.

Seilsportenbliren helårsvirksomhet.
OS har i alle år vært et idrettslag som er blitt slått av og på hver høst og vår som følge av is og mørketid. Vi kan
ikke lose barn ut i en liten båt på kveldstid.
For en forening som ikke har et tilbud året igjennom er det stor fare for at vi mister spesielt barn og unge Noe
som er synd i en by som skal være Norges Maritime hovedstad.

Med tilholdssted i Sjømannskirken ville foreningen kunne ha aktiviteter hele året rundt.

HistoriskbygningtegnetavArkitektArnsteinArneberg.
Sjømannskirken, tomten og bygget, må bevares for ettertiden som det er i dag. Historisk var øya Lille Herbern en
del av statsråd skipsreder Lindviks herskapelige eiendom OSnåværende klubbhus og restaurant var Lindviks
badehus. Slik OSkjenner historien ble Sjømannskirken gitt i gave fra Admiral Børresen til en sjømannsprest som
igjen ga den til misjonen for over 50 år siden hvor ett av hovedformålene var å være til nytte for sjømenn.
Byantikvaren vurderer å frede hele bygningen, nå står den med status A og er derved vernet på yttersiden av
bygget.

Oslo Seilforening Postadresse Telefon 91791239
Lille Herbern PB 686 Skøyen E-post post@osloseilforening.no
Herbernveien, Bygdø N-0214 Oslo Web www.osloseilforening.no



OSLO SEILFORENING

Ved at OSfår tilgang, eller overtar Sjømannskirken, vil man sikre videre tilgjengelighet for allmenhet til dette
historiske bygget og sjøområdet

Osloseilforeninger enstorressurs.
Foreningens medlemmer er også en stor ressurs som vil kunne bidra til å videreføre eiendommen samtidig som
det vil genereres ny energi og økt bruk og nytte for allmennheten. OShar over lang tid vært driftet svært godt og
til idrettsforening å være har vi en god og sunn styring og kontroll på økonomien, men økonomien er ikke stor nok
til å bære et kjøp av Sjømannskirken.

Det kan ogsti nevnes at OSer i dialog med svært mange av aktørene som driver med vannsport i Oslo og signalene
er at de støtter foreningen 100 prosent i kampen for å overta Sjømannskirken og de ser gjerne for seg en løsning
hvor de ogs6 benytter deler av anlegget i fremtiden. Eksempler på andre vannsportaktører er: Kajakklubber,
paddleklubber, seilbrettklubber, SUP(Stand Up Padle)-grupper, dykkerklubber, KFUM-sjø, speiderklubber,
vannskiklubber, sommerskoler-/leirer osv.

Foreningen har også et stor mangfold allerede i dag og sangkoret Vela Vocalis (syngende seil) trenger øvings
lokaler, samt lokaler for å holde konserter.

Barnehagekanbyggespåtomtenvedbehov.
Det er mulighet til å bygge ytterligere et bygg på ca. 200 m2 på tomten. Slik vi kjenner det så er det stort behov
for barnehager på Bygdøy og foreningen vil stille seg positiv til å dele tomt med f.eks. en barnehage. Det vil være
lite overlapp i tiden man har aktivitet og en del av fasilitetene vil være hensiktsmessige også for små barn.

Sjømannskirkenkanfortsette.
Den Indre Sjømannsmisjonen vil fortsatt ha behov for lokaliteter, spesielt på søndag formiddag, dette kan om
ønskelig kombineres med OSsin virksomhet. Dette vil da bidra til at Oslo by også i fremtiden vil kunne skilte med
en aktiv sjømannskirke.

Fleksibilitetpåeierskap,detvesentligeer tilgangen.
OSønsker selv å kjøpe eiendommen, men er også åpen for en løsning med delt eierskap med kommunen eller at
kommunen eier eiendommen og inngår en langsiktig avtale med OSsom sikrer tilgang og aktivitet.
Det vesentlige er at tilgangen for allmennheten og seilere sikres nå.
Sjømannskirke sammen med Lille Herbern kan utvikles til en komplett løsning som vil fremstå som svært
hensiktsmessig for seilsporten i Norge og for Oslo voksende befolkning.

Vi håper Oslo kommune vil være med å hjelpe Oslo Seilforening til å ta vare på og utvikle sjøidrettene som holder
til på Bygdøy. Vi imøteser en videre dialog med kommunen.

Med vennlig hilsen
OsloSeilforening

EsbenKeim
Styreleder

Oslo SeMorening Postadresse Telefon 91791239
Lille Herbern PB 686 Skøyen E-post post@osloseilforening.no
Herbemveien, Bygdø N-0214 Oslo Web www.osloseilforening.no
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STALLEN BARNEHAGE 
 
 
 
Stallen barnehage i Frognerveien 67 opplyser at de fra gårdeier Kulturetaten har fått tredoblet 
årsleie, sammen med forslag til ny leiekontrakt som legger store forpliktelser på leietaker.  
 
Barnehagen ligger i tilknytning til Oslo Bymuseum, og er en foreldredrevet kulturbarnehage. 
Barnehagen opplyser at de opererer med små marginer og ikke har mulighet til å løse det akutte 
problemet med husleieøkning i kombinasjon med et økende vedlikeholdsbehov.   
 
Barnehagen opplyser at de foreløpig ikke har lykkes å komme i dialog med Kulturetaten 
vedrørende leie- og oppgraderingsbehov av lokalene, og har rettet en henvendelse til 
Bydelsutvalget om hjelp for å sikre fortsatt drift av de 28 barnehageplassene.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ber om at Kulturetaten bidrar til en konstruktiv dialog omkring kontrakts- og 
husleieforhold for Stallen barnehage, Frognerveien 67, med sikte på at driften i barnehagen som 
har 28 plasser skal kunne videreføres.  
 
Bydelsutvalget minner om at bydelen på tross av nyetablering av flere barnehager fortsatt har et 
stort behov for barnehageplasser. 
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Onlo kommun,

Stallen barnehage
Frognerveien 67
0266 OSLO

• •

Barnehagetilbudet sentralt i Oslo og rammebetingelser for Stallen barnehage 2015- 2019

Styret og foreldrene i Stallen barnehage, en privat kulturbarnehage i Frognerparken, har over flere år hatt
dialog med Kulturetaten i Oslo kommune for å få på plass en langsiktig leieavtale og dermed skape større
forutsigbarhet i driften av barnehagen. Da vi i år endelig fikk tilbud om en femårig leieavtale var gleden
stor, men kortvarig. Husleien var tredoblet. Kulturetaten har fastsatt en leie basert på sin egen vurdering av
gjengs markedsleie. Vi ser etter en gjennomgang at den ligger i øvre sjikt i forhold til hva andre
barnehager i området betaler. Videre er det denne tredoblingen av dagens årsleie langt utover
konsumprisindeksutviklingen på 19% i perioden siden forrige kontrakt.

Kommunen har fastsatt leieprisen basert på en normal leiekontrakt, men legger til grunn at barnehagen må
gjøre investeringer i selve bygget og faste installasjoner som er helt urimelige for en leietager.
Vi har sammenlignet kontrakter kommunen har med andre barnehager og finner da at totalutgiftene for
barnehagene er vesentlig lavere, da både fellesutgifter og vedlikehold av fast inventar er inkludert i leien.

Vår barnehage er foreldredrevet; vi tar ikke ut noe overskudd fra barnehagen, enhver krone går inn i
barnehagehagens drift. Vi har hatt tilhold i Frognerparken siden 1983. De første årene Stallen barnehagen
eksisterte, holdt vi til i en provisorisk bygning fra 1958. Dagens lokaler ble regulert til barnehage ved
oppføring i 2000. I løpet av de 14 årene siden barnehagen ble oppført har vi som leietaker gjort nødvendig
vedlikehold av barnehagen, men nå har lokalene behov for en betydelig oppgradering. Men den nye
husleien har vi ikke råd til å gjøre de nødvendige investeringer som skal til for at barnehagen skal kunne
tilfredsstille dagens behov. Husleien gjør også at vi, hvis vi skal drive på en forsvarlig måte, kommer til å
tære på oppsparte midler og etter hvert innstille driften av barnehagen. Det betyr 28 færre barnehage-
plasser i Frogner bydel; en bydel som allerede opplever et enormt press på barnehageplasser.

Vi har forsøkt å komme i dialog med Oslo Kommune for å be om en nødvendig oppgraderinger i lokalene,
noe vi mener at vi kan forvente med en slik husleie. Stallen barnehage må forholde seg til de tilskudd som
ytes private barnehager og holde et konkurransedyktig nivå på foreldrebetalingen. Det gjør det dessverre
umulig for barnehagen å kunne fortsette driften med den vesentlig høyere leieprisen og samtidig gjøre de
påkrevde investeringer for å kunne yte et godt barnehagetilbud.

Stallen barnehage ber om Bydelsutvalgets hjelp, slik at driften kan fortsette, og legger frem to ulike
forslag:

Det har ikke skjedd vesentlige oppgraderinger på over 13 år, og det er et betydelig vedlikeholds-
og investeringsetterslep. Dermed vil det være foreldrenes forventning at det legges en plan for
modernisering/oppgradering av lokalene på utleiers regning før ny leiekontrakt inngås slik at de er
egnet til å drive barnehage i, gjennom hele kontraktsperioden 2015-2019.
Alternativt kan Stallen barnehage akseptere en rimelig leie for lokalene i den stand de er, og selv
avsette et fond for å modernisere lokalene i samråd med utleier. Barnehagen er villig til å
modernisere lokalene vesentlig og i tråd med forrige punkt, noe som vil komme utleier til gode.

Vi foreslo i brev av 2. februar 2014 til Oslo Kommune ved Kulturetaten, basert på den foreslåtte
kontrakten, at det tas en felles befaring for å diskutere saken videre. Oslo Kommune ved Kulturetaten har
siden dette ikke bidratt til å få fremdrift i saken, men avvist videre dialog og bedt oss akseptere ny
leieavtale uten endringer og uten vilje til å forbedre lokalenes stand.

Foreldrene, de ansatte og ikke minst barna i Stallen barnehage håper på hjelp i denne situasjonen.

For Stallen Barnehage
Styret: Ingrid Wevang, Jannicke Grung, Henrik Heiestad, Sissel Hagen og Erlend Reitan
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BÆRUM KOMMUNES FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 
INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har fått i oppdrag å samordne etatenes deluttalelser som grunnlag for Oslo 
kommunes uttalelse til Bærum kommunes forslag til kommuneplanens arealdel 2015 – 2030. 
Dokumentene kan lastes ned fra Bærum kommunes hjemmesider: 
www.baerum.kommune.no/kommuneplanen og kan leses på bydelens nettsider: 
http://www.bydel-frogner.oslo.kommune.no/politikk/  
 
Vedrørende bakgrunn vises til vedlagte tidligere saksfremstilling fra 16.04.2013. 
 
Bydelens deluttalelse skal merkes med saksnummer 201205369, og oversendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no senest 17.11.2014, og må derfor 
behandles i oktobermøtene. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er forespurt om deluttalelse til Oslo kommunes uttalelse til Bærum kommunes 
forslag til kommuneplan, samfunnsdel med arealdel 29015 – 2030. Bydelsutvalget viser til 
tidligere uttalelse vedrørende samme sak, sak 108/13 – 16.04.20153, vedtak følger vedlagt.  
 
Bydelsutvalget tar Bærum kommunes planforslag til kommuneplanens samfunnsdel med 
arealstrategi 2015 – 2030 til orientering. Bydelsutvalget opprettholder tidligere kommentarer til 
planforslaget: 

• Bydelsutvalget anbefaler Bærum kommune å vurdere en målsetning for befolkningsøkning 
i de kommende årene som ligger på samme nivå som i Akerhusområdet for øvrig. 

• Bydelsutvalget anbefaler på bakgrunn av de store pendlerstrømmene spesielt mellom Oslo 
og Bærum at kollektivtrafikkløsninger over kommunegrensen blir viet stor 
oppmerksomhet. 

• Bydelsutvalget håper at også det eksisterende interkommunale og statlige samarbeidet 
intensiveres for å løse problem som vil øke raskt i framtiden med økt tilflyttingspress på 
Oslo/Akershusområdet vedrørende både boliger og arbeidsplasser. 
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BÆRUMKOMMUNE

OMRÅDEUTVIKLING

Oslo kommune
Rådhuset
0037 OSLO

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
14/198140/TERHAN 14.10.2014

Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 - høring

Bærum kommune har utarbeidet forslag til ny arealdel til kommuneplanen for perioden
2015 - 2030. Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist settes
til 15. desember 2014.

Planforslaget har vært til 1.gangsbehandling i følgende politiske organer:

- Planutvalget 19.6.20l4 sak 147/14
- Formannskapet 3.9.2014 sak 127/14
— Kommunestyret 24.9.20l4 sak 089/14

Den politiske behandlingen har resultert i enkelte endringer av rådmannens forslag. Det
er utarbeidet et særskilt dokument som redegjør for politiske vedtak og påfølgende
endringer av planforslaget. Se også «møteplan» på kommunens hjemmesider for innsyn
i saksbehandling og vedtak.

Høringsdokumentene er vedlagt og inkluderer:
- Saksfremlegg
- Endringer i høringsgninnlaget etter politisk 1.gangsbehandling
- Planbeskrivelse
- Plankart
- Bestemmelser og retningslinjer
- Konsekvensutredning av forslag til arealbruksendringer
- Supplerende konsekvensutredning

Bakgrunnsdokumenter for høringsforslaget er:
- ROS-analyse
- Vurdering av innspill til arealbruksendringer
- Senteranalyse for Bærum
- Vurdering av planer i kystsonen
- Notat- vurdering av innspill Jaktlia 1

Postadresse: Besøksadresse: Org. nr: 974_553.686 KLART SPRÅK?
1304 Sandvika Kommunegården Bank: Hjelp oss å bli bedre:
E-post; post@baerum.kommune.no Arnold Haukelands Telefon: 67 50 44 63 kIartsprak@baerum.kommune.no

plass 10 Faks: 67 50 43 15
1304 SANDVIKA



Dokumentene kan lastes ned fra kommunens hjemmesider:
www.baerum.komniuneiio/koinniuneplanen

Trykte versjoner av høringsdokumentene er lagt ut på følgende steder:

- Kommunegården, Sandvika - infonnasjonsskranken i 1. etasje samt hos Plan- og
bygningstjenesten 3. etasje.

- Bibliotekene på Bekkestua, Rykkinn, Eiksmarka og Høvik.

Åpne høringsmøter avholdes:

- Mandag 3.1 1 kl. 1800 —2000 i Bærum kulturhus, Claude Monets alle 27, Sandvika

- Onsdag 12.1 1 kl. 1800 —2000 på Ringhøyden seniorsenter, Ringstabekkveien 105,
Bekkestua

Merknader til planforslaget sendes som brev til Bærum kommune, Områdeutvikling,
1304 Sandvika eller som e-post til postQubaerum.kommune.no. Merknader bes merket

med arkivsak 12/23153. Frist for merknader er 15. desember 2014.

Eventuelle spørsmål til høringsdokumentene kan rettes til seniorarkitekt Terje Hansen,
tlf. 67 50 42 22 eller e-post terie.hansen(ci)baeru1r1.koinmuneno

Med hilsen

Gunvor Bjørnsen
enhetsleder

Terje Hansen

Seniorarkitekt

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
Kommuneplanen 2015 - 2030 - arealdelen 2346818
Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 2504466
Planbeskrivelse - kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 2338121
Plankart 2511158
Bestemmelser - kommuneplanens arealdel 2135764
KP arealdel - konsekvensutredning av arealbruksendringer 2363347
Kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 - supplerende 2524895
konsekvensutredning
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BÆRUM KOMMUNE  

RÅDMANNEN 
 

        

Dato: Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  

26.05.2014 N-521  12/23155 14/85577 

Saksbehandler: Terje Hansen 

  

 

Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. 

Formannskapet 11.06.2014 102/14 

Planutvalget 19.06.2014 147/14 

Formannskapet 03.09.2014 127/14 

Kommunestyret 24.09.2014 089/14 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

KOMMUNEPLANEN 2015 - 2030 - AREALDELEN 

PLANFORSLAG TIL 1. GANGSBEHANDLING 

 

 

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: 

 

Rådmannen legger frem forslag til ny arealdel til kommuneplanen. Arealdelen er utarbeidet 

med utgangspunkt i et felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

Planprogrammet ble fastlagt av kommunestyret 30.1.2013. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier ble vedtatt 19.6.2013 (samfunnsdel) og 

30.10.2013 (arealstrategier), og ligger til grunn for forslaget til ny arealdel.  

 

Etter vedtak av samfunnsdelen ble det i perioden 4. september – 18. oktober 2013 åpnet for 

innspill til endring av kommuneplanens arealdel. I alt kom det inn i underkant av 100 

innspill til konkrete arealbruksendringer. Innspillene er omtalt i et særskilt dokument. 

Vedtatt arealstrategi er lagt til grunn for vurdering av innspillene. Under innspillsperioden 

og senere er det avholdt en rekke møter med offentlige myndigheter, forslagsstillere, 

grunneiere osv. 

 

Planforslaget består av følgende dokumenter (dok nr):  

- Saksfremstilling  

- Planbeskrivelse som gir en utdypet beskrivelse av planforslaget  

- Forslag til nytt plankart 

- Forslag til nye bestemmelser/retningslinjer 

- Konsekvensutredning av forslag til arealbruksendringer 

- ROS-analyse 

- Vurdering av innspill til arealbruksendringer 

- Senteranalyse for Bærum 

- Vurdering av planer i strandsonen  
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Kommuneplanens arealstrategier 

Arealstrategiene gir overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig 

perspektiv, og ligger til grunn for prioriteringer i forbindelse med revisjonen 

kommuneplanens arealdel. Arealstrategiene består av et strategisk arealkart og 11 punkter 

med konkrete føringer. En sentral føring for kommuneplanen er styring av fremtidig 

utbygging til sentre og knutepunkter langs eksisterende banestrekninger, samtidig som det 

skal føres en restriktiv utbyggingspolitikk i de øvrige deler av kommunen. En annen sentral 

føring er at utbygging skal avpasses etter kapasitet på infrastruktur, både sosial og teknisk.   

Måltall for boligbyggingen er satt til 600 boliger pr. år eller 9000 boliger frem til 2030. 

 

Planlegging for redusert transportbehov og reduserte klimautslipp 

Areal og transportplanlegging er et viktig virkemiddel for å redusere transportbehovet og 

derigjennom redusere klimagassutslippene. Forslag til ny arealdel følger opp dette ved å 

vektlegge fortsatt utbygging av Fornebu, byutvikling i Sandvika og på Lysaker, samt 

senterutvikling og boligfortetting langs eksisterende banetraseer. Samtidig legges det opp 

til en mer restriktiv holdning til bilbasert utbygging, og nye og mer restriktive 

parkeringsnormer. 

 

Kolsåsbanen vil være ferdig utbygd i løpet av 2014 og representerer et stort kollektivløft 

for Bærum. Forlengelse av Kolsåsbanen, ny Metro til Fornebu, ny bussvei langs E18 og 

Sandvikabanen ligger inne i kommuneplanen og er viktige tiltak for å øke 

kollektivandelene og redusere utslipp og forurensing.  

 

Hovedelementer i arealdelen – boligbygging 

Forslag til ny arealdel følger opp arealstrategiene ved at det legges til rette for ny 

boligbygging i hovedutbyggingsretningene og i områder i og nær sentre og 

kollektivknutepunkter langs banetraseene. Størstedelen av boligbyggingen er konsentrert 

til følgende områder: 

 

- Fornebu  

- Sandvika  

- Fossum 

- Bekkestua 

- Haslum/Avløs 

- Kolsås 

 

Utbygging av områdene har ulike konsekvenser og inneholder ulike typer konflikter. For 

områdene Haslum/Avløs og Kolsås er planforslaget i konflikt med jordvernet. Rådmannen 

vurderer at vekst må prioriteres foran vern i de fleste områder som ligger nær eksisterende 

stasjoner på banenettet. Hensyn til grønnstruktur og landskapets åpenhet må ivaretas i 

områderegulering. Utbygging av Fossum er avhengig av et godt kollektivtilbud, som ikke 

finnes i dag.  

 

Potensialet for nye boliger innenfor områdene som foreslås for utbygging overskrider 

måltallet i arealstrategien (600 boliger/år). Et viktig moment ved denne revisjonen er å 

styrke kommunens styring av boligbyggingen. Det er nødvendig å avsette tilstrekkelig med 

arealer slik at veksten kan tas innenfor områdene som er utpekt i arealstrategien. En for 

snever tilrettelegging for nye arealer fører erfaringsmessig til at veksten likevel finner sted, 

og da gjerne i områder som bør ha mindre vekst. 
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Ved å legge ut et større antall områder kan høringen benyttes til å belyse spørsmålet om 

hvor og i hvilken rekkefølge utbyggingen skal finne sted. Etter høring og til 

sluttbehandling kan planens tilrettelegging for utbygging avpasses mot måltallet.  

 

Kapasitet på infrastruktur 

Behovsplanene for skole, barnehage og pleie/omsorg er viktige grunnlagsdokumenter for 

arealdelen. Skolebehovsplanen avdekket et stort og akutt behov for økt skolekapasitet. 

Realisering av boligbygging som foreslås i ny arealdel medfører behov for ytterligere 

kapasitet på skole. Arealmessig er dette håndtert ved å avsette konkrete områder til 

fremtidig offentlig tjenesteyting, fortrinnsvis skole, på arealkartet. Områdene for offentlig 

tjenesteyting ligger nær områdene avsatt til ny boligbygging. For pleie/omsorg er det 

vurdert at eksisterende/regulerte arealer er tilstrekkelig for kapasitetsbehovet. Arealdelen 

viser ikke nye arealer til barnehager, dette må håndteres i forbindelse med regulering.  

 

Prioritering av utbyggingsrekkefølge 

Videre boligbygging fordrer store investeringer i sosial infrastruktur og særlig skoler og 

barnehager. Arealdelen vil avklare hvor kommunen skal tilrettelegge for boligbygging og 

tilhørende sosial infrastruktur. Kommunen må også prioritere hvilken rekkefølge som skal 

legges til grunn for investeringer i ny infrastruktur. Videre er det viktig at det tilrettelegges 

for tilstrekkelig med boligbygging i de områdene hvor det besluttes investeringer i nye 

skoler, barnehager og annen infrastruktur. 

 

Virkemidler for styring av utbyggingen 

Arealstrategien gir føringer for hvor det skal tilrettelegges for boligbygging og hvor 

boligbyggingen skal begrenses. Tilrettelegging gjøres først og fremst gjennom å avsette 

tilstrekkelig med arealer i kommuneplanen for senere regulering. For å øke styringsevnen 

foreslår Rådmannen enkelte endringer av kommuneplanens bestemmelser. Gjeldende 

bestemmelser gir anledning til boligbygging i uregulerte strøk uten at det stilles krav om 

reguleringsplan. I forslaget til nye bestemmelser innføres krav om reguleringsplan for alle 

nye boenheter. I tillegg foreslås bestemmelser som styrker eksisterende reguleringsplaner 

som hjemmelsgrunnlag for byggesaker.  

 

De viktigste konsekvenser av nevnte endringer i bestemmelsene vil sannsynligvis være 

flere saker hvor selve reguleringsspørsmålet tas opp til vurdering, og hvor arealstrategien 

vil danne grunnlag for vurderingen av hvorvidt et område bør tas opp til regulering. 

Antallet dispensasjonssaker og saker som gjelder mindre endring av reguleringsplan vil 

sannsynligvis øke. 

 

Senterstruktur 

Sentrene i kommunen er viktige sosiale møtesteder og arenaer for handel og tjenesteyting, 

kulturvirksomhet og rekreasjon. Flere av sentrene er viktige transportknutepunkter. 

Gjeldende kommuneplan gir få føringer for sentrene. Som ramme for videre planlegging i 

sentrene foreslår Rådmannen en senterstruktur og et tilhørende sett med veiledende 

retningslinjer eller kriterier.  

 

Rådmannen foreslår to nye sentre, Fossum og Haslum. Planlagt utbygging på Fossum er av 

en størrelsesorden som utløser behov for lokalt rettet handel og service. Haslum anbefales 

videreutviklet til lokalsenter som en konsekvens av en større satsing på boligbygging i 

Haslum/Avløsområdet. 
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Lysaker forslås sidestilt med Sandvika som byområde. Det betyr først og fremst at videre 

planlegging skal vektlegge urbane kvaliteter som blandet arealbruk inkludert boliger, gode 

offentlige rom, og rekreasjonsområder, gode transportløsninger. Sandvika vil fortsatt være 

region- og kommunesenter med de funksjoner det innebærer. Rådmannen vil ta initiativ til 

et samarbeid med Oslo kommune om videreutvikling av Lysakerområdet. 

 

Kolsås foreslås som et områdesenter for nordvestre Bærum. Dette vil være en konsekvens 

av en større satsning på boligbygging i Kolsåsområdet. 

 

En del områder foreslås definert som knutepunkter. Rådmannen anbefaler at det legges til 

rette for tett boligbygging nær knutepunktene, men at typiske senterfunksjoner ikke legges 

dit. Mindre dagligvareforretninger bør likevel tillates ved knutepunktene. 

 

Samferdsel 

Den forventede sterke befolkningsøkningen i Osloregionen (30 % mot 2030) gir betydelig 

økt transportbehov. Det er en overordnet målsetning om at veksten i persontransporten skal 

tas med kollektiv, sykkel og gange. I Bærum medfører dette behov for å planlegge slik at 

flere kan og vil bruke tog, metro og buss, samtidig som sykkelveinettet må videreutvikles.  

 

Ved realisering av samtlige utbyggingsområder i kommuneplanen (Avtjerna unntatt) vil 

det skapes mellom 42-60 000 nye bilreiser pr. døgn. Dersom denne veksten skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange, så må biltrafikken fra eksisterende boligbebyggelse 

reduseres tilsvarende. Grove beregninger viser at biltrafikken fra eksisterende boliger må 

reduseres med ca. 20 % for å oppveie bilreiser fra de nye områdene. En slik reduksjon 

skjer allerede gradvis ved at kollektivsystemet blir bedre og forsinkelsene på veinettet 

større. Med et betydelig forbedret kollektiv- og sykkelveinett supplert med restriksjoner 

eller økte kostnader for biltrafikken, bør det være mulig å oppnå denne reduksjonen på 20 

%. 

 

Forslag til ny arealdel vektlegger utbygging nær kollektivknutepunkter. Dette vil bidra til 

at nye innbyggere lettere kan velge kollektive transportmidler for å dekke sitt 

transportbehov. I planen er viktige kollektivtraseer synliggjort, inkludert viktige 

busstraseer. Dette kan skape større forutsigbarhet ved planlegging nær traseene, og sikre at 

hensyn til kollektivtrafikken ivaretas. I tillegg er sykkelveinettet hentet fra Bærum 

kommunes sykkelstrategi og synliggjort i plankartet.  

 

Forslag til nye parkeringsnormer er lagt inn som retningslinjer til arealdelen. 

Parkeringsbestemmelser fastsettes i reguleringsplan. Føringene fra vedtatt 

parkeringsstrategi er, med ett unntak, lagt inn i de nye normene. Etter Rådmannens syn er 

føringen om at parkeringsnormen for kontor skal være en minimumsnorm ikke forenlig 

med hensynet til en miljømessig god transportutvikling som stimulerer kollektivtrafikk, 

gående og syklende. Rådmannen foreslår at denne normen gjøres til en maksimumsnorm i 

kollektivknutepunktene, og en absolutt norm i områder utenfor kollektivknutepunktene. 

 

Næring 

Rådmannen foreslår at arealdelen vektlegger tilrettelegging for kunnskapsintensive 

bedrifter, fremfor å avsette nye, større arealer til produksjon, lager og logistikkvirksomhet. 

Nye områder for næringsvirksomhet vil hovedsakelig være konsentrert til E18-korridoren 

(Fornebu nord, Ramstadsletta, Sandvika), da som følge av E18-utbyggingen og påfølgende 

arealutvikling.  I Sandvika vil områdene i sentrum og ved Elias Smiths vei, Hamangsletta 
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og Industriveien ha et betydelig potensial for næringsutbygging knyttet til 

kunnskapsintensive virksomheter. 

 

Rådmannen anbefaler at eksisterende, større næringsområder (Rud-Hauger næringspark, 

aksen Vøyenenga-Skui og Grini næringspark) ivaretas og videreutvikles som 

næringsområder. Rådmannen vil advare mot en utvikling der boliger og boligrelaterte 

funksjoner tillates innenfor områdene. Dette vil skape konflikter og gjøre det vanskeligere 

å drive næringsvirksomhet i områdene. I tillegg har områdene mindre god 

kollektivdekning, slik at boligbygging vil være i strid med arealstrategien. 

 

Når det gjelder varehandel foreslår Rådmannen en oppmykning av dagens bestemmelser 

ved at dagligvareforretninger på inntil 800m² BRA kan tillates i boligområdene. 

Rådmannen anbefaler også særskilt avgrensede områder for plasskrevende varer, hvite- og 

brunevarer samt møbler. Områdene er vist som bestemmelsesområder i plankartet. 

 

Grønnstruktur 

Betydningen av arbeidet med å sikre grønnstrukturen i kommunen er fremhevet i 

planprogrammet til kommuneplanen og konkretisert i arealstrategien. Med ny planlov er 

«grønnstruktur» et hovedformål i arealdelen og rommer underformål som friområder, 

naturområder, turdrag og park. Arealdelen viser kun hovedformålet. 

 

I planforslaget er det lagt opp til høyere detaljeringsgrad enn i gjeldende arealdel. Dette 

betyr at arealer som er regulert til grøntområder i en eller annen form, er allment 

tilgjengelig og i de fleste tilfeller driftes av Bærum kommune, nå vises som grønnstruktur i 

arealdelen.  

 

Det samme gjelder enkelte privat eide arealer som driftes av det offentlige, og der det er 

avtale om allmenhetens tilgang. Eksempler er Plathejordet på Høvik, Nansenparken på 

Fornebu. 

 

Grønnstruktur fra nylig vedtatte eller førstegangs behandlete kommunedelplaner er tatt inn 

i kommuneplankartet. Flere av disse inneholder mye og viktig grønnstruktur. Dette gjelder 

planer for ny E16, Tanumplatået/Hornimarka, Sandviksvassdraget, ny E18, 

Lysakervassdraget og Fornebu. 

 

Hovedturveier og andre viktige turveiforbindelser er vist på arealplankartet som stiplete 

linjer – turvei, nåværende og fremtidig. Disse er i hovedsak hentet inn fra Bærum 

kommunes turveikart, som ble ferdigstilt i 2013. Noen nye traseer er foreslått. 

 

Om lag 20 nye arealer er sikret til grønnstruktur. De største endringene sammenlignet med 

gjeldende plan er ved Holtekilen, Gyssestad og på Gjønnes.  

 

Naturvernforbundet i Asker og Bærum har levert innspill om sikring av en rekke 

grøntområder i kommunen. Samtlige grøntområder er gjennomgått og vurdert. De fleste 

arealene er sikret i kommuneplanen og gjennom regulering.  

 

Strandsonen 

I strandsonen viser gjeldende kommuneplan (KP 2010-20) i hovedsak arealbruken slik den 

fremkommer i reguleringsplanene. Arealbruk, byggegrenser og andre elementer i 

reguleringsplanene gjelder, med unntak av grad av utnytting som er satt til BYA 10 % for 

områder innenfor RRP for Oslofjorden. Regulerte byggegrenser går foran 
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kommuneplanens byggegrenser langs sjøen (30 meter). Forrige kommuneplan (KP 2002-

20) viste arealene langs strandsonen hovedsakelig som LNF.  

 

Rådmannen foreslår at ny arealdel tilbakefører arealer langs strandsonen til grønnstruktur, 

tilsvarende det som ble vist som LNF i KP 2002-20. Når det gjelder byggegrenser foreslås 

30 meter for områder som er uregulert eller omfattes av reguleringsplaner eldre enn 

23.7.1993. Datoen refererer seg til ikrafttredelse av rikspolitiske retningslinjer for 

Oslofjorden (RPR). Nyere reguleringsplaner skal være i tråd med retningslinjene, og kan 

gjelde fullt ut.  

 

Samtlige reguleringsplaner er gjennomgått og vurdert mot Statlig planretningslinje for 

differensiert forvaltning av strandsonen (SPR). Rådmannen mener at forslaget om 

tilbakeføring til grønnstruktur sammen med foreslått byggegrense på 30 meter for 

uregulerte områder eller områder med reguleringsplaner eldre RPR, ivaretar hensynene i 

SPR. Rådmannen mener at reguleringsplaner vedtatt etter RPR er i tråd med SPR. 

 

Kulturminner og kulturmiljøer 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer har vedtatt overordnet prioritering 

innen kommunens kulturminnevern ved at prioriterte kulturlandskap og kulturmiljøer er 

kartfestet. Kommunedelplanen har en handlingsplan med tiltak som er under 

gjennomføring eller skal gjennomføres. 

 

Rådmannen foreslår at de prioriterte større kulturmiljøene (13 stk.) og kulturlandskapene 

(7 stk.) blir avmerket i plankartet til arealdelen som hensynssone «bevaring av 

kulturmiljø.»  Disse områdene har vært nøye vurdert og avgrenset i 

kommunedelplanarbeidet og det vurderes som unødvendig å foreta en ny avgrensning. 

Retningslinjer videreføres fra tidligere kommuneplan, i form av bestemmelser og 

retningslinjer med noe endret ordlyd og i henhold til ny plan- og bygningslov.  

 

Enkelte av de prioriterte, større kulturmiljøene blir berørt av planforslaget. Her kan nevnes 

forslaget om et nytt område for tjenesteyting ved Bjørnegård, som berører kulturmiljøet på 

Jong/Bjørnegård. Andre kulturmiljøer som berøres inkluderer Gamle Drammensvei 

(Stabekk sentrum) og Lysakervassdraget (Granfos næringspark). Hensyn til kulturvernet 

må ivaretas ved regulering. 

 

LNF-områdene 

Kjerneområder for landbruket er i gjeldende kommuneplan vist som LNF-områder hvor 

landbruket er dominerende interesse. Med unntak av eksisterende Johnsrud golfbane i 

Lommedalen (foreslås regulert til golf), og forslaget om nytt område for tjenesteyting på 

Øverland (nedlagt gartneri), berører planforslaget ingen av disse områdene. 

 

Planforslaget har negative konsekvenser for jordvernet ved at nåværende LNF-områder i 

tilknytning til Avløs gård og Løken gård foreslås omdisponert til byggeområde for boliger 

og tjenesteyting. Andre landbruksarealer som foreslås omdisponert er et jorde øst for 

Bjørnegård i Sandvika og et jorde sør for Lommedalen skole. Utbygging av dyrka og 

dyrkbar mark forutsetter høy tetthet og at grønnstrukturen ivaretas på en god måte.  

 

I tillegg foreslås Solbergjordet vest for Løkeberg skole omdisponert fra LNF til 

grønnstruktur og byggeområde for idrettsanlegg. Jordet i tilknytning til Gjønnes gård 

foreslås omdisponert fra LNF til grønnstruktur. 
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Nytt byggeområde ved Øverland berører kulturlandskapsområdet Grini/Øverland. Utover 

dette berører planforslaget ikke områdene som er definert som viktige kulturlandskap i 

kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Foreslått utbygging på Løken gård 

grenser til kulturlandskapsområdet på Bryn/Wøyen. 

 

To områder som omfattes av markaloven berøres av planforslaget. Det gjelder utvidelse av 

steinbruddet på Steinskogen og etablering av ny gravplass ved Østernvannveien. Iht. 

markaloven § 6 skal kommunale vedtak om kommuneplanens arealdel som berører marka, 

stadfestes av departementet.  

 

Forslagene til omdisponering fra LNF til andre formål utgjør til sammen ca 748 dekar. Av 

dette er ca 377 dekar dyrka mark i dag. Forslag til omdisponering av dyrka mark til 

utbyggingsformål (byggeområder) utgjør ca 262 dekar. 

 

Idrett 

Etterspørselen etter idrettsanlegg er vesentlig større enn tilbudet. Arealknapphet medfører 

behov for økt sambruk av arealer og anlegg. Sambruk er særlig aktuelt mellom skole og 

idrett. Rådmannen foreslår bestemmelser til områder for offentlig tjenesteyting som skal 

ivareta dette hensynet. 

 

Det er vurdert en rekke innspill til idrettsformål. Nye arealer til idrett foreslås i følgende 

områder: Deler av Solbergjordet, Kirkerudbakken, Eiksmarka, Lommedalen og 

Kolsåsbakken. 

 

Johnsrud golfbane foreslås ivaretatt gjennom bruk av bestemmelsesområde – regulering av 

golfbane. Banen må reguleres.  

 

Utvidelse av Kirkerudbakken mot vest avklares i forbindelse med KDP for Tanumplatået. 

 

Plankart og bestemmelser 

Plankart og bestemmelser er utarbeidet etter ny plan- og bygningslov, og skiller seg derfor 

fra gjeldende plan på en del områder. Formål og tegneregler for utforming av plankartet er 

endret. Plankartet er denne gangen utformet med en høyere detaljeringsgrad. Det betyr at 

kommuneplanen i større grad enn før gjenspeiler reguleringssituasjonen. Etter Rådmannens 

vurdering gir dette større lesbarhet, og det blir lettere å se viktige sammenhenger og 

strukturer i plankartet.  

 

Forslag til nye bestemmelser følger i hovedsak inndelingen som er foretatt i plan- og 

bygningsloven, dvs. generelle bestemmelser og retningslinjer først, så bestemmelser og 

retningslinjer til arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder. Selve oppsettet er 

dermed betydelig endret sammenlignet med gjeldende bestemmelser. Rådmannen mener at 

det nye oppsettet er mer hensiktsmessig og lettere å lese.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommuneplanens arealdel 2015-2030 med tilhørende planbeskrivelse (dokument 

2338121), plankart (dokument 1786388), bestemmelser og retningslinjer (dokument 

2135764) og konsekvensutredning (dokument 2363347) legges ut på høring og offentlig 

ettersyn. 

 



8 

Erik Kjeldstadli 

 

 

Arthur Wøhni 

Vedlegg:   

 Plankart 1786388 

 Bestemmelser - kommuneplanens arealdel 2135764 

 Planbeskrivelse - kommuneplanens arealdel 2015 - 2030 2338121 

 KP arealdel ROS-analyse 2363383 

 KP arealdel - konsekvensutredning av arealbruksendringer 2363347 

 Kommuneplanen 2015 - 2030 - vurdering av innspill til 

arealbruksendringer 

2365326 

 KP arealdel - vurdering SPR 2374692 

 Kommuneplanens arealdel 2015-30 - senteranalyse 2378017 
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BEHANDLINGEN I KOMMUNESTYRET 

 

Halvdan Skard (Ap):  

Alle rådmannens forslag skal legges ut på høring med planutvalgets og formannskapets 

forslag. 

 

Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: 

Rådmannens forslag til Kommuneplanens arealdel legges ut på høring som 

Kommunens høringsutkast med følgende endringer: 

 

Endringer i kart: 
1. Alle forslag om omdisponering fra LNF jordbruk til boligformål og 

tjenesteyting tas ut av kartet. 

2. Formål i Kommunedelplan for kulturminner - Dokument 795718 - innarbeides i det 
juridisk bindende plankartet og prioriterte kulturlandskap A-G og prioriterte større 
kulturminner 1-13 skal markeres som egne hensynssoner. 

 

Endringer i bestemmelser: 
Følgende endringer og presiseringer (kursiv skrift) i bestemmelser skal vurderes frem 
til 2.gangs behandling. (Vedtatt i Formannskapet – protokoll kan misforståes) 

 

§ 2.2 får følgende ordlyd:  

d. For frittliggende småhusbebyggelse der det ikke foreligger detaljert plankart/ godkjent 
bebyggelsesplan (jf § 2.2 a, b, c over) kan det tillates en utnyttelse på inntil % BYA = 20 % 
for planer vedtatt før 1.1 1980. Det samme gjelder for alle planer for frittliggende 
småhusbebyggelse uten detaljert plankart hvor utnyttelsen er angitt som U-grad. Der 
utnyttelsen i boligbebyggelse er angitt som U-grad i gammel plan gjelder 
Kommuneplanens bestemmelser om høyder, antall boenheter og BYA foran de innvendige 
utnyttelsesbestemmelsene i gammel plan. For eiendommer på planer vedtatt før 2009 
tillates biloppstillingsplasser på terreng på inntil 36 kvm per boenhet i tillegg til angitt BYA 
der det ikke er garasje,  

e. Høyder: Der reguleringsplanen ikke angir høyder gjelder: Gesimshøyde i planer før 
1979: Maks 7 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs fasadene og maks 9 
m der fasadene er høyest mot vei eller nabo. Maks sammenhengende fasadelengde er fire 
ganger avstand til nabogrense. 

f. Der planen angir bebyggelse i en etasje, eventuelt med underetasje, skal gesimshøyden 
ikke overstige 4 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs fasadene og maks 
6 m der fasadene er høyest mot vei eller nabo. 
§ 3.2 får følgende ordlyd: 

Jordlovens §§ 9 og 12 gjelder dyrka og dyrkbar mark i hele kommunen frem til godkjent 
reguleringsplan foreligger. byggetillatelse foreligger og tiltaket er påbegynt. 
§ 7.3 Innenfor enhetlig utbygde områder skal bygge- og anleggstiltak bidra til å 
opprettholde områdets enhetlige karakter, ivareta stedegen vegetasjon og tilpasses 
strøkets byggelinjer og øvrige bebyggelse i størrelse, retning, materialvalg, form og 
format.  
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Forslag til endringer i planutvalgets vurderingsliste: 
a)Innkomne forslag som skal vurderes videre i tillegg til de av planutvalget allerede 
anbefalte: (Se forslagsoversikt Dokument 2365326) 
 
7. Forslag om å opprettholde som fremtidig formål idrett på Bjørnegård. Forslaget er i strid 
med vedtatt kulturminneplan, grunneiers ønske og dagens faktiske drift. Skal vurderes tilbake 
til LNF – jordbruk - i tråd med kommunedelplan for kulturminner, landbruksplan, grunneiers 
ønske og dagens faktiske bruk.  
 
30 og 32. Forslag om å endre rekkfølgebestemmelse for Avtjerna. Planlegging av Avtjenrna 
kan være et viktig bidrag for å påskynde Ringeriksbanen. Rekkefølgekrav endres. Avtjerna 
legges inn som boligområde, men med krav om samordnet planlegging.  
 
41.1. Forslag om å vurdere Bekkestumyra som grøntstruktur/park for Bekkestua.  
 

b) Prosjekter som foreslås tatt ut av planutvalgets liste for videre vurdering:  
Planutvalgets forslag nummer Nr. 11 angående innspill nummer 80. Forlsag til omdisponering 
av dyrket mark på Jong/Bjørnegård. Vedtaket bygger på feilaktige opplysninger om at arealet 
ikke er i drift. Arealet er i drift og gir i dag et viktig bidrag i driften til en ung bonde som driver 
med kjøttproduksjon på Charolais. 
 

Andre nye forslag som skal vurderes frem til 2. gangs behandling: 
 

a) Trase for fremtidig bane fra Kolsås til Rykkin og Bærums Verk og fra Kolsås til Vøyen 
Sandvika skal vurderes som både fremtidig bane- og fremtidig bussmetrotrasé.  

b) Eksisterende næringsareal på Økrisletta skal vurderes omdisponert til fremtidig 
idrettsformål. 

c) Bolig-, nærings- og sentrumsarealer langs E 18 ved Ramstad og Høvik stilles åpent for 
nærmere vurderinger i egne planer/egen plan. 
 

 
 

 

 

Harald Sævareid (SV) fremmet følgende forslag: 

 

1. Dyrkbar mark er ikke byggbar. Kommunestyret tar ut all nedbygging av 

dyrkbar mark ut av planen. Dette er særlig viktig for områdene 

Haslum/Avløs og Kolsås. 

2. Fossum tas ut av planen fordi det ligger i randsonen til marka og har 

ingen tilfredsstillende kollektivtilknytning. 

3. Fornebu settes på vent inntil en baneløsning er ferdig etablert. 

4. Sandvika og Bekkestua bør utvikles i første rekke. Der er 

kollektivtilbudet godt. 

  

Kristine Skolt Grosås (KrF) fremmet følgende forslag: 

 

Forslag til nytt punkt 11 til «Generelle bestemmelser og retningslinjer (PBL§11-9)» 

 

Fortetting i Bærum skal organiseres på annen måte enn gjennom høyhus. 
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Odd Willy Lørstad (AP) fremmet følgende forslag: 

 

Forslag som følger saken ut på høring: 

 

Ref Høringssak 36, Oustøya. 

Eksisterende vannareal for allment friluftsliv med brygge for allmennheten. 

 

 

Votering: 

Grosås’ forslag fikk 1 stemme 

Sævareids forslag pkt. 1, 2, 3 og 4 fikk 2 stemmer 

Lilloe-Olsens forslag under – Endring av kart pkt. 1 fikk 8 stemmer 

Lilloe-Olsens forslag under – Forslag til endringer i planutvalgets vurderingsliste:  

Pkt. 41.1 b) fikk 7 stemmer 

Alle øvrige punkter i Lilloe-Olsens forslag følger saken ut på høring 

Lørstads forslag følger saken ut på høring 

Skards forslag fra formannskapets behandling følger saken ut på høring 

Rieber-Mohns forslag fra formannskapets behandling følger saken ut på høring 

Espeliens forslag fra formannskapets behandling følger saken ut på høring 

Innstillingens pkt. 1 ble vedtatt med 40 mot 11 stemmer 

Innstillingens pkt. 2 ble vedtatt med 40 mot 11 stemmer 

Innstillingens pkt. 3 ble vedtatt med 44 mot 7 stemmer 

Innstillingens pkt. 4 ble vedtatt med 44 mot 7 stemmer 

 

 

KST-089/14  - 24.09.2014 Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til kommuneplanens arealdel, med tillegg av Planutvalgets innstilling 

av 19.6.2014, og følgende endringer legges ut på høring:  

1.  Avløs Gård og Løken gård tas ut som utbyggingsområder. Områdene opprettholdes 

som LNF-områder. 

2. Området Bekkegrenda på Eiksmarka transformeres ikke. Området opprettholdes 

som eksisterende småhusområde. 

3.  Del av Skui-Kveise legges inn som utbyggingsområde, i samsvar med 

Planutvalgets innstilling i Kommunedelplanen for Tanumplatået/Hornimarka. 

4.  Del av randsonen på Frogner - Berghoff (15 dekar på vestsiden av Berghoff og 

Berghoffveien) omgjøres til boligområde (12 boliger). 

 

Tekstforslagene fra partienes behandling, med unntak av de som det ble votert over og som 

falt,  i formannskapet 03.09.2014 og i kommunestyret følger saken ut på høring. 

 

 

BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET 

 

Bjørn Røtnes (H) fremmet følgende forslag: 

 

Rådmannens forslag til kommuneplanens arealdel, med tillegg av Planutvalgets innstilling 

av 19.6.2014, og følgende endringer legges ut på høring:  
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1.  Avløs Gård og Løken gård tas ut som utbyggingsområder. Områdene opprettholdes 

som LNF-områder. 

2. Området Bekkegrenda på Eiksmarka transformeres ikke. Området opprettholdes 

som eksisterende småhusområde. 

3.  Del av Skui-Kveise legges inn som utbyggingsområde, i samsvar med 

Planutvalgets innstilling i Kommunedelplanen for Tanumplatået/Hornimarka. 

4.  Del av randsonen på Frogner - Berghoff (15 dekar på vestsiden av Berghoff og 

Berghoffveien) omgjøres til boligområde (12 boliger). 

5.  Rådmannen bes vurdere området ved Sandvika vgs./Hamang for videreutvikling 

som skolesenter med bl.a. barneskole og ungdomsskole. 
  

Halvdan Skard (Ap) fremmet følgende forslag: 

 

Stemmeforklaring 

Arbeiderpartiet ønsker at alle innspill og forslag mht kommunplanens arealdel fremmet til 

formannskapets møte 3.09.2014 legges ut på høring. Dette innebærer ikke nødvendigvis at 

Arbeiderpartiet vil støtte alle forslagene når planen kommer til realitetsbehandling. Vi 

ønsker å se høringsuttalelsene og rådmannens vurdering før vi tar endelig standpunkt. 

 

Tilleggsforslag til høring 

Følgende legges ut på høring sammen med rådmannens høringsdokumenter om 

kommuneplanens arealdel: 

Fortetning skal kunne skje ikke bare ved kollektiv-knutepunkter, men også langs 

eksisterende kollektivtraseer. 

Det legges inn at Østeråsbanen kan bli forlenget ikke bare til Hosle, men også videre til 

Gjønnes. 

Det innføres krav om reguleringsplan for alle nye boligutbygninger hvor det er mer enn én 

bolig/tomannsbolig.  

Det kan tillates eneboliger på 700m2 tomter og tomannsboliger på tomter på 1200 m2. 

Arealer til egne bussfiler langs de mest belastede veiene legges inn. 

For Bekkestua kan det fortettes i et område som omfatter både rådmannens 

sentrumsavgrensing og Senteranalysens sentrumsavgrensing. 

Det skal utarbeides en samlet plan for fortetting/sentrumsutvikling for hele 

sentrumsområdet på Bekkestua. 

Kommunen bør sikre og utvikle sammenhengende og allment tilgjengelige områder ikke 

bare i strandsonen, og i byggesonen mellom marka og fjorden, men også langs vann og 

vassdrag. 

«Gammel" turvei fra Glitredammen til Elvegangen på Bærums Verk langs elven Lomma 

innarbeides i arealplanen. Det avsettes arealer fra Bærums Verk til Kirkebyveien i 

Lommedalen, langs elven Lomma, for etablering av fremtidig turvei. Turveiene skal 

markeres i planen. 

 

Jordvernplan [oversendes rådmannen til vurdering:]  

Fremmet av Marianne Rieber-Mohn (Ap): 

 

Kommunen må lage en jordvernplan eventuelt i samarbeide med andre kommuner. 

 

Hensikten med jordvernplan er å kartlegge dyrkbar mark i kommunen. På bakgrunn av 

planen kan det velges hvilke områder som skal bevares for dyrking, og hvilke områder som 

kan bygges ut. 

Planen kan også skissere mulig bruk av matjorda hvis dyrkbar mark blir bebygd. 
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Torbjørn Espelien (Frp) fremmet følgende forslag: 

 

Stemmeforklaring 

Fremskrittspartiet ønsker at alle innspill og forslag mht kommunplanens arealdel fremmet 

til formannskapets møte 3.09.2014 legges ut på høring. Dette innebærer ikke nødvendigvis 

at Fremskrittspartiet vil støtte alle forslagene når planen kommer til realitetsbehandling. Vi 

ønsker å se høringsuttalelsene og rådmannens vurdering før vi tar endelig standpunkt. 

 

Tilleggsforslag til høring 

Følgende legges ut på høring sammen med rådmannens høringsdokumenter om 

kommuneplanens arealdel: 

Det kan tillates eneboliger på 600m2 tomter og for tomannsboliger på 1000 m2 tomter. 

Det innføres ikke et absolutt krav om reguleringsplan for alle nye boenheter. Boligbygging 

i uregulerte strøk tillates dersom nye boliger er tilpasset etablert bebyggelse og struktur. 

Tomteutnyttelse for uregulerte tomter tillates inntil BYA = 25% 

Areal til barnehager innarbeides i arealdelen på lik linje med skoler. 

Parkeringsnorm for rekkehus, følger normen for ene-/tomannsboliger.  

Leilighet i område B og C skal disponere minst en biloppstillingsplass pr. boenhet.  

Minst 30 % av plassene ved mer enn 10 boenheter skal avsettes til besøksparkering for 

område C. 

I område B skal minst 20 % av plassene i leilighetsområde avsettes til besøksparkering.  

Det brukes kun minimumsnormer for parkering. 

All detaljhandel likebehandles i forhold til bransjer og plasskrevende/ikke plasskrevende 

varer likebehandles 

 

Ole Andreas Lilloe-Olsen (V) fremmet følgende forslag: 
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Rådmannens forslag til Kommuneplanens arealdel legges ut på høring som 

Kommunens høringsutkast med følgende endringer: 

3. Kart: Alle forslag om omdisponering fra LNF jordbruk til boligformål 

og tjenesteyting tas ut av kartet. 

4.  Bestemmelser: Følgende endringer og presiseringer i bestemmelser 

skal vurderes frem til 2.gangs behandling: 

§ 2.2 får følgende ordlyd: (endringer i kursiv) 

d. For frittliggende småhusbebyggelse der det ikke foreligger detaljert plankart/ 

godkjent bebyggelsesplan (jf § 2.2 a, b, c over) kan det tillates en utnyttelse på 

inntil % BYA = 20 % for planer vedtatt før 1.1 1980. Det samme gjelder for alle 

planer for frittliggende småhusbebyggelse uten detaljert plankart hvor utnyttelsen 

er angitt som U-grad. Der utnyttelsen er angitt som U-grad i gammel plan for 

frittliggende småhusbyggelse, gjelder Kommuneplanens bestemmelser om høyder, 

antall boenheter og BYA foran bestemmelsene om innvendig utnyttelse i gammel 

plan. For planer for frittliggende småhusbebyggelse vedtatt før 2009, tillates 

biloppstillingsplasser på terreng på inntil 18 kvm per boenhet der det ikke er 

garasje, i tillegg til angitt BYA.  

e. Høyder og lengder: Der reguleringsplanen ikke angir høyder gjelder: 

Gesimshøyde i planer før 1979: Maks 7 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert 

terreng langs fasadene og maks 9 m der fasadene er høyest mot veg eller nabo. 

Maks sammenhengende fasadelengde settes til tre ganger avstand til nabogrense. 

f. Der planen angir bebyggelse i en etasje, eventuelt med underetasje, skal 

gesimshøyden ikke overstige 4 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng 

langs fasadene og maks 6 m der fasadene er høyest mot veg eller nabo. 

§ 3.2 får følgende ordlyd: 

Jordlovens §§ 9 og 12 gjelder dyrka og dyrkbar mark i hele kommunen frem til 

godkjent reguleringsplan foreligger. byggetillatelse foreligger og tiltaket er 

påbegynt. 

§ 7.3 Innenfor enhetlig utbygde områder skal bygge- og anleggstiltak bidra til å 

opprettholde områdets enhetlige karakter, ivareta stedegen vegetasjon og tilpasses 

strøkets byggelinjer og øvrige bebyggelse i størrelse, retning, materialvalg, form 

og format.  
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Frem til 2.gangs behandling skal også følgende vurderes: 

 

1. Formål i Kommunedelplan for kulturminner - Dokument 795718 innarbeides i det 

juridisk bindende plankartet og prioriterte kulturlandskap A-G og prioriterte større 

kulturminner 1-13 skal markeres som egne hensynssoner. 

 

2. Trase for fremtidig bane fra Kolsås til Rykkin og Bærums Verk og fra Kolsås til 

Vøyen Sandvika skal vurderes som både fremtidig bane- og fremtidig 

bussmetrotrasé. 

 

I tillegg til de av planutvalget allerede anbefalte forslag skal følgende av områdene det har 

vært innspill på vurderes således: 

 

7. Skal vurderes tilbake til LNF – jordbruk -  i tråd med kommunedelplan for kulturminner, 

landbruksplan, grunneiers ønske og dagens faktiske bruk. 

 

30 og 32. Rekkefølgekrav endres. Avtjerna legges inn som boligområde, men med krav om 

samordnet planlegging. 

 

41.1. Bekkestumyra vurderes nærmere som grønstruktur/park for Bekkestua. 

 

Følgende prosjekt tas ut av planutvalgets liste for videre vurdering: 

 

Nr. 11 angående innspill nummer 80. Vedtaket bygger på feilaktige opplysninger om at 

arealet ikke er i drift. 

 

 

Kristine Skolt Grosås (KrF) fremmet følgende forslag: 

 

Rådhuset i Sandvika skal ha en funksjon som byens landemerke og signalbygg.  

 

Forklaring 

Vi står foran en spennende utvikling av Sandvika sentrum.  

I Bærum er vi den heldige situasjonen at vi har et vakkert rådhus, i motsetning til svært 

mange andre kommuner i Norge. Vi har et vakkert rådhus som er og må forbli byens 

eneste signalbygg. Sandvika trenger fortetting men ikke høyhus. Tett byutvikling trenger 

ikke høyhus. 

 

Fortetting i Bærum skal organiseres på annen måte enn gjennom høyhus. 

 

 

. Følgende prinsipper legges til grunn for nye parkeringsnormer (punkt 5):  

. Forandringer er skrevet med kursiv: 

.  

a. Bolig: I boligområder bør det være en minimumsnorm som sikrer tilstrekkelig 

med  parkeringsplasser for beboere og besøkende og hindrer 

fremmedparkering.  

b. Kontor: Normen bør være en minimumsnorm som sikrer tilstrekkelig parkering 
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for  å hindre fremmedparkering, men som også motiverer for bruk av 

kollektive  transportmidler.  

c. Forretning: Normen bør sikre tilstrekkelig parkering for besøkende.  

d. Gjeldende normer for Sandvika og Fornebu opprettholdes. Parkeringsnormen for 

Fornebu økes, da den i dag ikke tilfredsstiller punkt a og punkt e. Her 

gjelder maksnormer for arbeidsparkering. For boligparkering gjelder 

minimumsnormer.  

e. Parkeringsnormene må sikre at det ikke oppstår uønsket fremmedparkering i 

boligveier.  

 

 

Votering: 

Lilloe-Olsens forslag pkt. 1 fikk 1 stemme (V) 

Lilloe-Olsens forslag ad (fra: Frem til 2. gangs behandling skal også følgende vurderes) 

nytt pkt. 1 (tidligere pkt. 1 utgår) fikk 1 stemme (V) 

Lilloe-Olsens forslag ad nr. 11 (siste forslag) fikk 1 stemme (V)  

Røtnes’ forslag pkt. 1 ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (Ap) 

Røtnes’ forslag pkt. 2 ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (Ap) 

Røtnes’ forslag pkt. 3 ble vedtatt med 12 mot 1 stemmer (V) 

Røtnes’ forslag pkt. 4 ble vedtatt med 12 mot 1 stemmer (V) 

Alle øvrige forslag følger saken ut til høring uten votering. 

 

Rådmannen får fullmakt til å redigere forslagene. 

 

Rådmannens forslag med de endringer som er vedtatt ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer 

(Ap) 

 

 

FSK-127/14  - 03.09.2014 Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til kommuneplanens arealdel, med tillegg av Planutvalgets innstilling 

av 19.6.2014, og følgende endringer legges ut på høring:  

1.  Avløs Gård og Løken gård tas ut som utbyggingsområder. Områdene opprettholdes 

som LNF-områder. 

2. Området Bekkegrenda på Eiksmarka transformeres ikke. Området opprettholdes 

som eksisterende småhusområde. 

3.  Del av Skui-Kveise legges inn som utbyggingsområde, i samsvar med 

Planutvalgets innstilling i Kommunedelplanen for Tanumplatået/Hornimarka. 

4.  Del av randsonen på Frogner - Berghoff (15 dekar på vestsiden av Berghoff og 

Berghoffveien) omgjøres til boligområde (12 boliger). 

 

Tekstforslagene fra partiene følger saken ut på høring. 

 

Halvdan Skard (Ap) anket saken inn for kommunestyret. 
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Behandlingen i møtet 19.06.2014: 

 

Ole Kristian Udnes (H) fremmet følgende forslag: 

Planutvalget har foretatt en foreløpig gjennomgåelse av noen innspill til kommuneplanen 

som ikke er anbefalt av rådmannen, og anbefaler at følgende innspill legges ut på høring 

samtidig med kommuneplanens arealdel: 

 

 

Forslagsstiller: Nr. i 

rådmannens 

oversikt: 

Område: Kontaktperson: 

 

1. Salutaris Eiendom AS 

 

Nr. 37 Jong, Sandvika Olav S. Iløkken 

2. Bertel O. Steen 

Eiendom AS 

 

Nr. 85 Prof. Kohts vei 85-87 Per Egil 

Sandberg 

3. North Bridge 

Management AS 

 

Nr. 30 Avtjerna Hans Jacob 

Låhne 

4. Derlick arkitekter AS 

 

Nr. 75 Grini næringspark Sturla Strandly 

5. Norges Vel 

 

 O-felt Ivar Hoff 

6. Holt Eiendom AS Nr. 56 Grorud gård Bente Holt 

Håkonsen 

7. Trysilhus 

 

Nr. 86 Presteveien Geir Olai 

Jordanger 

8. Backe Prosjekt AS 

 

Nr. 88 Jaktlia 1  Gry Kleven 

9. Indigo arkitekter 

 

Nr. 84 Gjettum gård Marianne Høe 

10. Hille Mellbye 

Arkitekter AS 

 

sak 151/14 

19.06.14 

 

Gamle Lommedalsvei 

123 

Kristin Sande 

11. Tanum krets av 

Bærum Høyre 

Nr. 80 Jong / Bjørnegård Yngvar Bugge 

 

 

Votering: 

Se skjema. 
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PLAN-147/14  - 19.06.2014 /Vedtak: 

 

Planutvalget har foretatt en foreløpig gjennomgåelse av noen innspill til kommuneplanen 

som ikke er anbefalt av rådmannen, og anbefaler at følgende innspill legges ut på høring 

samtidig med kommuneplanens arealdel: 

 

 

Forslagsstiller: Område: Kontaktperson: 

 

Votering: 

1. Salutaris Eiendom AS 

 

Jong, Sandvika Olav S. Iløkken Enstemmig vedtatt 

2. Bertel O. Steen Eiendom 

AS 

 

Prof. Kohts vei 85-

87 

Per Egil 

Sandberg 

Enstemmig vedtatt 

3. North Bridge Management 

AS 

 

Avtjerna Hans Jacob 

Låhne 

Enstemmig vedtatt 

4. Derlick arkitekter AS 

 

Grini næringspark Sturla Strandly Enstemmig vedtatt 

5. Norges Vel 

 

O-felt Ivar Hoff Vedtatt med 4  

mot 1 stemme (V) 

6. Holt Eiendom AS Grorud gård Bente Holt 

Håkonsen 

Enstemmig vedtatt 

7. Trysilhus 

 

Presteveien Geir Olai 

Jordanger 

Enstemmig vedtatt 

8. Backe Prosjekt AS 

 

Jaktlia 1  Gry Kleven Enstemmig vedtatt 

9. Indigo arkitekter Gjettum gård Marianne Høe Vedtatt med 4  

mot 1 stemme (V) 

10. Hille Mellbye Arkitekter 

AS 

Gamle 

Lommedalsvei 123 

 

 

Kristin Sande 

 

Enstemmig vedtatt 

11. Tanum krets av Bærum 

Høyre 

Jong / Bjørnegård Yngvar Bugge 

 

Vedtatt med 4  

mot 1 stemme (V) 
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BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET 

 

Kommer opp til behandling etter sommerferien. 

 

Votering: 

 

FSK-102/14  - 11.06.2014 Innstilling: 

 

Kommer til behandling etter sommerferien. 

 

 

 



BÆRUM KOMMUNE 
 

 

1 

 

ArkivsakID  12/23155 
JpostID  13/186927 
Dokument: 2135764 

 
 Dato 3.6.2014 

 
 
Rådmannens forslag 
 
 

Bestemmelser og retningslinjer 
 

Kommuneplanens arealdel 2015-2030  
 
 
Kommuneplanens arealdel består av plankart, juridisk bindende bestemmelser, tilhørende 
retningslinjer og planbeskrivelse. 
  

- Det er gitt bestemmelser og retningslinjer generelt og til de ulike arealformål, 
bestemmelsesområder og hensynssoner. 

- Retningslinjene utfyller bestemmelsene og angir viktige hensyn og vurderingstema for 
kommunens saksbehandling. Retningslinjene henviser også til Bærum kommunes 
kartdatabase og veiledninger, og til nasjonale retningslinjer. Retningslinjene følger etter den 
enkelte planbestemmelse og er satt i kursiv. 

- Kommunens vedtekter er innarbeidet i bestemmelsene. 
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GENERELLE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER (PBL § 11-9) 

 
 

Hensikt  

 
Kommuneplanens arealdel (KPA) skal legge til rette for gjennomføring av kommunens 
arealstrategi.  
 
Kommunestyrets vedtak 30.10.13 fastsetter arealstrategiens mål og virkemidler slik: 
 

1. Kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetting i utvalgte områder og begrense 
fortetting i resten av kommunen. 

2. Kommuneplanen dimensjoneres for en årlig boligbygging på ca. 600 boliger over perioden. 
Økt måltall for antall boliger i Sandvika fastsettes når fremtidig områderegulering er vedtatt. 

3. Utvikle hovedutbyggingsretningene Fornebu, Sandvika og Fossum. Avtjerna legges inn 
som en langsiktig utbyggingsmulighet. 

4. Styre den øvrige boligbyggingen til kollektivknutepunkter og sentre som ligger til 
eksisterende banetraseer. Det skal legges inn konsekvensene av at Kolsåsbanen kan bli 
forlenget til Rykkinn og Bærums Verk. Kommuneplanen skal vise klar avgrensning mellom 
senterområder med høyere utnyttelse og omkringliggende bebyggelse. 

5. For øvrig begrense boligbyggingen i resten av kommunen. Det skal føres en restriktiv 
utbyggingspolitikk i områder med småhus og rekkehus for å opprettholde strøkenes 
karakter. 

6. Lokalisere, bygge ut og tilpasse kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur etter 
utbyggingsnivå og utbyggingsretninger. Utbygging må avpasses etter kapasitet på skoler, 
barnehager, eldreinstitusjoner, veier, kollektivtrafikk m.v. Rekkefølgebestemmelser skal 
være styrende ved utbygginger. 

7. Påse at utbygging i kollektivknutepunkter og sentre er arealeffektiv og konsentrert, og at 
gjenbruk av allerede bebygde arealer i disse prioriteres. 

8. Videreutvikle og utnytte eksisterende større næringsområder og utvalgte arealer langs ny 
E18 til næringsformål. 

9. Gi senterområdene en variert funksjonssammensetning og bruke senterstrukturen bevisst 
ved lokalisering av kommunale tjenester. 

10. Sikre friområder og utvikle en sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn struktur i 
strandsonen og i byggesonen mellom marka og fjorden. Bærums særpreg med grønne 
landskaper og et variert boligmiljø skal bevares. Det skal sikres nok arealer til 
rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal 
prioriteres. 
 

 
 

Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler 

 
 
§ 1 Forholdet mellom kommuneplan og kommunedelplaner (pbl § 1-5) 

 
§ 1.1 Kommunedelplaner (juridisk bindende arealplaner) vedtatt før kommuneplanens arealdel 

gjelder. 
 
§ 1.2 Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende 

kommunedelplaner der disse ikke selv angir noe annet. 
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§ 2 Forholdet mellom kommuneplanen og reguleringsplaner (pbl § 1-5) 
 
§ 2.1 Reguleringsplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid 

med kommuneplanens arealdel med følgende unntak og presiseringer: 
 

- Rekkefølgekravet etter § 4 gjelder.  
- Krav til parkering i reguleringsplan gjelder. 
- Byggegrenser mot sjø fastsatt i KPA § 11.5 går foran byggegrenser i 

reguleringsplaner vedtatt før 23.7.1993 (RPR første gang) hvis det ikke er angitt 
strengere byggegrense i reguleringsplanen. 

- Byggegrenser mot vassdrag fastsatt i KPA § 11.4 går foran byggegrenser i 
gjeldende reguleringsplaner. 

 
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal i tillegg supplere gjeldende 
reguleringsplaner der disse ikke selv angir noe annet. 
 

 
§ 2.2 Tillegg og presiseringer til boligformål  

a. Boligtype, antall boenheter, delelinjer og andre planelementer vist i reguleringsplankart 
gjelder. 

b. Det tillates ikke deling eller etablering av nye boenheter ut over det reguleringsplanen 
åpner for. 

c. For boligområder som er detaljert tegnet i plankartet eller der det er vedtatt 
bebyggelsesplan, skal den bebyggelsen som er tegnet i vedtatt plankart utgjøre den 
maksimale bebyggelsen. I planer før 1997 kommer parkering på terreng i tillegg. 

d. For frittliggende småhusbebyggelse der det ikke foreligger detaljert plankart/ godkjent 
bebyggelsesplan (jf § 2.2 a, b, c over) kan det tillates en utnyttelse på inntil % BYA = 20 
% for planer vedtatt før 1.1 1980. Det samme gjelder for alle planer for frittliggende 
småhusbebyggelse uten detaljert plankart hvor utnyttelsen er angitt som U-grad. 

e. Høyder: Der reguleringsplanen ikke angir høyder gjelder: Gesimshøyde i planer før 
1979: Maks 7 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs fasadene. 

f. Der planen angir bebyggelse i en etasje, eventuelt med underetasje, skal 
gesimshøyden ikke overstige 4 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs 
fasadene.  

g. Der det er angitt maksimum størrelse på garasjer kan det tillates frittliggende garasje 
inntil 36 m2 BYA forutsatt at tillatt grad av utnyttelse ikke overskrides, og forholdene for 
øvrig ligger til rette. 

 
 
§ 3 Krav om reguleringsplan (pbl § 11-9 nr. 1) 

 
§ 3.1 I byggeområder og sjøområder kan det ikke utføres arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslovens § 20-1 og 20-2 før området inngår i reguleringsplan.  
Plankravet gjelder også byggeområder som omfatter uregulert vei. 
 

§ 3.2 Jordlovens §§ 9 og 12 gjelder dyrka og dyrkbar mark i hele kommunen frem til godkjent 
reguleringsplan foreligger. 
 

§ 3.3 Unntak fra plankrav 
For områder nevnt under KPA §§ 3.1 og 3.2 gjelder følgende unntak fra kravet om 
reguleringsplan forutsatt at bestemmelsene om uteareal, utnyttelse m.v. i KPA § 27 
(småhusbebyggelse) overholdes og at tiltaket er i tråd med kommuneplanens 
bestemmelser under Arkitektur, kulturminner og landskap (jf §§ 7, 8, 9 og 10): 
a) For eksisterende boligbebyggelse: 

- oppføring av påbygg, tilbygg, garasje og uthus, 
- etablering av sekundærleilighet inntil 55 m2,  
- sammenslåing av boenheter,  
- innvendige bygningsmessige tiltak og fasadeendring, 
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- arealoverføring og grensejustering, 
- gjenoppbygging etter brann, 
- midlertidig bruksendring av begrenset del av bolig til familiebarnehage for inntil 10 

barn, hjemmekontor, og annen strøkstilpasset virksomhet. 
b) For eksisterende næringsbebyggelse: 

- Oppføring av underbygg, påbygg og tilbygg inntil 200 m2 BRA på næringsbygg eller 
næringseiendom, innenfor % BYA = 20 %. 

- Bruksendring til annen type næring av begrenset del av næringsbygg. 

c) Riving av mindre bygninger, garasjer o.l. som ikke er registrert som kulturminner/ del av 
kulturmiljøer, jf Bærum kommunes kartdatabase.  

 
 

§ 4 Rekkefølgekrav og vilkår for etablering av samfunnsservice, grønnstruktur og 
teknisk infrastruktur (pbl § 11-9 nr. 3 og 4) 

 
§ 4.1 Områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke utbygges, bruksendres eller vesentlig 

utvides før nødvendige tekniske anlegg, blågrønnstruktur og samfunnstjeneste som 
energiforsyning, vann og avløp, kollektivbetjening, herunder gang- og sykkelvegnett, 
torg/møteplasser, helse- og sosialtjeneste, herunder barnehager, skoler, annen 
tjenesteyting m.v. er etablert eller sikret. 
 

§ 4.2 Ved planlegging av nye boligområder kan det stilles krav om etablering av offentlige 
omsorgsboliger innenfor området. 
 

§ 4.3 Før Avtjerna kan utbygges skal nærmere rammer og rekkefølgebestemmelser for 
utbyggingen være fastsatt i kommune-, kommunedel- eller reguleringsplaner. I disse 
planene må tilfredsstillende samlet transportløsning for området, inkludert etablering av en 
effektiv kollektivløsning, herunder baneløsning, være sikret og finansiert før utbygging 
godkjennes og være etablert når boligområdet tas i bruk. Det kan tillates midlertidig 
gjenvinningsanlegg innenfor angitt bestemmelsesområde # 6. 
 

§ 4.4 Innenfor konsesjonsområde for fjernvarme gitt etter energiloven skal bygninger som 
oppføres tilknyttes fjernvarmeanlegget. Det samme gjelder ved hovedombygging. 
Kommunen kan i enkeltsaker eller plansaker godkjenne andre energiformer dersom det 
kan dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre. 
 

 
§ 5 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl § 11-9 nr. 2 jf § 17-2) 
 
§ 5.1 Geografisk avgrensning 

Bærum kommune kan inngå utbyggingsavtaler i hele kommuneplanens byggesone.  
 
§ 5.2 Avgrensning etter type tiltak 

Utbyggingsavtale forutsettes inngått før rammetillatelse gis, der utbygging i henhold til 
vedtatt arealplan (kommunedelplan, områderegulering, detaljregulering) med tilhørende 
bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlig anlegg og/eller tilpasning 
til slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig 
regulerte formål i reguleringsplan og som følger av bestemmelser til planen (jf pbl § 17-3). 
 

§ 5.3 Kostnadsfordeling 
Utbyggerne innenfor et utbyggingsområde skal selv bære alle kostnader med tilrettelegging 
av nødvendig teknisk og blågrønn infrastruktur som er nødvendig for det enkelte 
prosjekt/tiltak (jf pbl § 17-3). Ved utbyggingsavtale kan fordelingsnøkkel for andre tiltak 
avtales særskilt mellom kommunen og utbygger. 
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Barn og unge  

 
§ 6 Barn og unge (pbl § 11-9 nr. 4) 

Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uteoppholdsareal, fellesareal, fri- 
eller uteområde til skoler og barnehager, skal det gjøres en vurdering av leke- og 
oppholdssituasjonen og skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet. 
 
Retningslinjer 
Planlegging og tiltak skal bidra til å fremme god oppvekst for barn og unge.  
Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte 
aktivitetsområder.. Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. 
Barnetråkkregistreringer og uttalelser fra elevråd og Ungdommens kommunestyre skal 
brukes som dokumentasjon i saker som angår barn og unge.  
 
 

Arkitektur, kulturminner og landskap 

 
Bærum kommunes veiledere utdyper bestemmelsene og retningslinjene. 
 
§ 7 Arkitektur (pbl § 11 – 9 nr. 6 og 7) 
 
§ 7.1 Reguleringsplanlegging og byggetiltak skal tilføre nye kvaliteter og/ eller opprettholde 

eksisterende særpreg og visuelle kvaliteter i området. 
 
§ 7.2 Innenfor småhusområdene skal ny bebyggelse og nye tomter følge områdenes 

bebyggelses- og tomtestruktur for å opprettholde stedskarakteren. Der det ikke er klare 
strukturer skal nye tomter og bygninger forbedre strukturen. 
 

§ 7.3 Innenfor enhetlig utbygde områder skal bygge- og anleggstiltak bidra til å opprettholde 
områdets enhetlige karakter. 

 
 
§ 8 Kulturminner og kulturmiljøer (pbl § 11-9 nr. 7) 
 
§ 8.1 Kulturminner og kulturmiljøer registrert i Bærumskart, kulturminnebasen, skal vurderes 

bevart. Det skal legges vekt på sammenhengen kulturminnene inngår i. Nye tiltak skal ha 
en bevisst plassering og utforming i forhold til kulturminner og primært tilpasses 
kulturminnet/ kulturmiljøet.  

 
§ 8.2 Hageanlegg og vegetasjon i sammenheng med kulturminner skal vurderes bevart. 
 

Retningslinjer 
Ved byggetiltak på verneverdige bygninger skal det legges særlig vekt på å opprettholde 
bygningens karakter og særtrekk. Ved istandsetting av verneverdige bygninger skal 
opprinnelige eller eldre eksteriørmessige detaljer bevares i så stor utstrekning som mulig. 
Opprinnelige bygningsdeler bør i størst mulig grad repareres fremfor hel utskifting.  

 
 
§ 9 Landskapstrekk og landemerker (pbl § 11-9 nr. 6) 
 

Definisjon  
Viktige landskapstrekk i Bærum er høydedragene og elvedalene med sammenhengende 
grøntstruktur, strandsonen, jordbrukslandskapet og marka.  

 
§ 9.1 Åsprofiler, landskapssilhuetter og stedstypisk vegetasjon skal ivaretas. 
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§ 9.2 Viktige siktlinjer til signalbygg/ landemerker og spesielle landskapsformasjoner skal 
ivaretas.  

 
§ 9.3 Nye tiltak skal ha god terrengtilpasning. 
 
 
§ 10 Elementer i uterom (pbl § 11-9 nr. 5) 
 
§ 10.1 Skilt og reklame  

I alle reguleringsplaner hvor skilt og reklame er aktuelt skal det settes krav om skiltplan.  
 

Retningslinjer 
Skilt og reklame skal tilpasse seg bygningens arkitektur. 
I kulturmiljøer og på bevaringsverdige bygg skal reklame begrenses. 
Ved skilting i utbygde områder uten skiltplan kan kommunen kreve at skiltplan utarbeides.  
Frittstående og/eller mobile reklamevimpler/-flagg bør ikke tillates. 
Skilt og reklame over gesims bør ikke tillates. 

 
§ 10.2 Støyskjermer 

Støyskjermingstiltak skal utformes enhetlig langs samme vei- eller banestrekning og 
tilpasses omgivelsene. Støyskjermingstiltak skal ikke være høyere enn 2,4 meter hvis ikke 
annet er bestemt i reguleringsplan. 

 
§ 10.3 Gjerder  

Gjerder skal ikke være høyere enn 1,2 meter hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan. 
Hvor trafikksikkerhetsmessige grunner tilsier det tillates bare gjennomsiktig gjerde. 

 
Retningslinjer 
På bakgrunn av behov for frisikt og tilrettelegging for snøbrøyting skal gjennomsiktig gjerde 
fortrinnsvis forstås som flettverksgjerde med toppbeslag. 
Gjerder bør utformes enhetlig, og ta hensyn til bebyggelsens utforming. I områder med 
særpregete gjerder bør utformingen ivaretas. 

 
§ 10.4 Kabler 

Nye og større utvidelser av kabel- og ledningsanlegg i byggesonen skal legges i grunnen. 
 

Retningslinje 
Antennemaster 
Plassering av antennemaster i grønnstruktur, strandsonen, vernede naturområder eller på 
bevaringsverdige bygninger tillates ikke. 

 
 

Naturmangfold og blågrønn struktur 

 
§ 11 Blå og grønne verdier (pbl § 11-9 nr. 6 og 11-11 nr. 5) 
 
§ 11.1 Naturmangfold 

Områder registrert som viktige naturtyper i Bærum kommunes kartdatabase skal ivaretas. 
Ved nye tiltak skal forholdet til viktige naturtyper vurderes.  
 

§ 11.2 Vegetasjon 
Sammenhengende grøntdrag og grønne lunger skal ivaretas og styrkes.  
Stedstypisk vegetasjon bør brukes.  
Viktige trær, trerekker, alléer og vegetasjonsområder skal sikres i reguleringsplaner og 
bevares ved bygge- og anleggstiltak.  
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§ 11.3 Turveier 
I alle plan- og byggesaker skal turveier og stier/smett/snarveier søkes ivaretatt, jf. plankart 
og Bærum kommunes kartdatabase. 
 
I strandsonen skal kyststi søkes ivaretatt.  
 
Retningslinje 
Minimumsbredde på turdrag er 30 meter.  
 

§ 11.4 Vassdrag  
Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes. 
 
Følgende bredder for byggeforbudssonene målt fra elve- eller bekkekant er: 
 

- I LNF-områder 30 meter 
- Lomma 30 meter 
- Øverlandselva fra Åsterud til Rønne elv 20 meter 
- Alle øvrige elver, bekker og dammer 10 meter 
- For Lysakerelva, Isielva og Sandvikselva gjelder kommunedelplanene 

 
I byggeforbudssonene langs vann, elvestrekninger, bekker og dammer med årssikker 
vannføring, er det ikke er tillatt å sette i verk tiltak, jf pbl § 1-8.  
 
Bekkelukking er ikke tillatt. 
 
Ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal mulighet for fremtidig gjenåpning 
vurderes. 
 
Kommunen kan tillate opparbeidelse av turstier, byggverk og tekniske installasjoner som 
har sammenheng med vassdraget. 
 
Langs vassdragene skal det opprettholdes og om mulig utvikles en naturlig 
vegetasjonssone på minst 10 meter. 
 

§ 11.5 Strandsonen (pbl §§ 1-8 og 11-11 nr. 3 og 5) 
Bebyggelse og tiltak skal lokaliseres minst 30 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet 
ved alminnelig høyvannstand. (Dette gjelder også små tiltak som ellers er fritatt fra lovens 
søknadsplikt.) Naturstranden skal beholdes eller gjenopprettes.  
 
I vannareal avsatt for allment friluftsliv kan det ikke etableres bøyeanlegg. 

 
 

Transport og parkering 

 
§ 12 Transport (pbl § 11-9 nr. 3 og 8) 
  
§ 12.1 Kollektivtransport  

I alle plansaker skal god framkommelighet for kollektivtransporten sikres på alle hovedruter, 
jf plankart.  
 
Retningslinjer 
Der det er nødvendig skal det settes av areal til reserverte kjørefelt og holdeplasser for 
kollektivtrafikk.  
 
Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang- og sykkelforbindelser til 
holdeplasser og stasjoner. 
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§ 12.2 Sykkel 
I alle plansaker skal sykkelruter ivaretas, jf plankart og Bærum kommunes sykkelstrategi. 
Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til 
hovedsykkelvegnettet.  
  

§ 12.3 Gangforbindelser 
I alle plansaker skal korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder 
lokale tjenestetilbud og kollektivholdeplass, ivaretas.  
 
 

§ 13 Avkjørsler og byggegrenser (pbl § 11-10 nr. 4) 
 

§ 13.1 Rammeplan for riks- og fylkesveinettet med byggegrenser og holdningsklasser for 
avkjørsler legges til grunn for planlegging og tiltak etter PBL § 20-1 – 20-4, jf kart i Bærum 
kommunes kartdatabase. Rammeplanen gjelder foran reguleringsplaner vedtatt før 
1.3.1996.  
 

§ 13.2 Byggegrense langs bane/jernbane i sentrumsområdene er 15 meter. 
 

 
§ 14 Parkering (pbl § 11-9 nr. 5) 
 
§ 14.1 For områdene Sandvika og Fornebu gjelder egne parkeringskrav. 

 
§ 14.2 Parkeringsbehov skal bestemmes i reguleringsplan. 

 
Retningslinjer 
 
For nye planer som omfatter bolig, kontor og forretning skal følgende parkeringsnormer 
legges til grunn: 
 
Det skal avsettes plass for biler og sykler i samsvar med følgende områdeinndeling:  
 
Område A: Området innenfor 600 meter gangavstand fra stasjonene på Lysaker og 
Bekkestua. 
 
Område B: Området innenfor 900 meter gangavstand fra stasjonene på Lysaker og 
Bekkestua, samt 600 meter fra andre jernbane og T-banestasjoner. 
 
Område C: Resten av kommunen 

 
Tabell 1: Parkeringsnorm for bolig, kontor, forretning 

  område A område B område C Sykkel 

Ene-/tomannsbolig per boenhet min 2,0 * min 2,0 * min 2,0 * - 

Leilighet/rekkehus 
per 100m

2
 

BRA 
1,0 1,2 min 1,2 min 2 

Kontor 
per 100m

2
 

BRA 
maks 1,0 maks 1,2 1,2 min 1 

Forretning 
per 100m

2
 

BRA 
2,0 3,0 min 3,0 min 1 

 
* For sekundærbolig kreves 1 ekstra parkeringsplass. 
BRA beregnes etter teknisk forskrift men eksklusiv parkeringsarealer. 
 
Innenfor område C skal hver boenhet i leilighet- og rekkehusområder disponere minst 1 
biloppstillingsplass. Minst 15 % av plassene ved mer enn 10 boenheter skal avsettes til 
besøksparkering. I områdene A og B skal minst 10 % av plassene i leilighet- og 
rekkehusområder avsettes til besøksparkering.  
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For kontor og forretning samt leilighet/rekkehus innenfor områdene A og B skal minst 85 % 
av parkeringsplassene ligge under terreng. 
 
Ved felles parkeringsanlegg med flere enn 5 plasser skal det settes av minimum 5 % 
parkeringsplasser og minst 1 plass for forflytningshemmede. 
 
Ved utbyggingsprosjekter over 30 boliger eller over 2000 m2 BRA for kontor/forretning skal 
det tilrettelegges for ladestasjoner for elbil.  
 
For frittliggende småhusbebyggelse med atkomst fra offentlig vei skal det opparbeides 
snuplass på egen grunn. 
 

Handel 

 
§ 15 Lokalisering og handelsareal (pbl § 11-9 nr. 5) 
 
§ 15.1 Etablering av ny eller utvidelse av eksisterende detaljhandel over 800 m² BRA inkl. lager 

tillates kun i sentrumsområder - bysenter, områdesenter og lokalsenter – jf § 16.1. 
 

§ 15.2 Detaljhandel for dagligvarer med inntil 800 m² BRA inkl. lager kan etableres i områder for 
boligbebyggelse. 
 

§ 15.3 Etablering av forretninger for plasskrevende varegrupper, dvs. biler og motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler og 
hagesentre, salg av møbler, hvite- og brunevarer og møbelvarehus med lager tillates kun i 
bestemmelsesområde plasskrevende handel. Reguleringsplaner med andre definisjoner av 
tillatte varegrupper skal fortsatt gjelde. 
 

§ 15.4 Ved planlegging av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal til over 800 m2 skal 
det utarbeides en handelsanalyse. Kommuneplanens senterstruktur skal legges til grunn 
for handelsanalysen. 
 
 

§ 16 Senterstruktur  
 

§ 16.1 Ved planlegging i angitte sentrumsområder og knutepunkter skal følgende senterstruktur 
legges til grunn: 
 

Bysenter Områdesenter Lokalsenter Knutepunkt 

Sandvika 
Lysaker 

Bekkestua 
Fornebu 
Kolsås 

Bærums 
Verk 
Rykkinn 
Stabekk 
Eiksmarka 
Høvik 

Østerås 
Haslum 
Vøyenenga 
Fossum 

Gjettum 
Jar 
Slependen 
Østerås (T-bane) 

 
Retningslinje 
Utvikling og planlegging av sentrene skal skje etter kriteriene som går fram av 
planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel. 
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Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet 

 
§ 17 Overvann (pbl § 11-9 nr. 3, 6 og 8) 
 

Retningslinjer 
Overvann skal som hovedregel renses og fordrøyes lokalt innenfor byggeområdet. 

   
I plan- og byggesaker skal tiltak for å begrense/forsinke avrenning av overvann vurderes, 
herunder bruk av grønne tak, dammer og vannspeil. Overvann skal så langt mulig utnyttes 
som et positivt element i byggeområdene. 

 
Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas. 

 
I plansaker kan det innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, rensing og 
bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette gjelder også for 
overvann som kommer fra områder utenfor planområdet.  

 
I plansaker kan det stilles krav om bruk av blågrønn faktor. 

 
 
§ 18 Naturskader (pbl § 11-9 nr. 8) 
 
§ 18.1 Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra skred og flom. I forbindelse med arealplanlegging 

og søknad om tiltak innenfor flom- og fareområder, jf Bærum kommunes kartdatabase, skal 
det redegjøres for nødvendige sikringstiltak. 
 

§ 18.2 All utbygging i nærheten av vassdrag skal ha en sikkerhetssone mot en flom med 200 års 
gjentaksintervall tillagt en sikkerhetsmargin på 0,5 meter. 
 

§ 18.3 All utbygging langs sjøen og nedre del av vassdragene skal ha en sikkerhet mot stormflo 
opp til minimum 2,5 m over alminnelig høyvannstand. 
 

§ 18.4 I alle planer som berører flomland som er redusert fra sin opprinnelige størrelse, skal 
tilbakeføring av arealene til flomland vurderes. 

 
 
§ 19 Luftforurensing (pbl § 11-9 nr. 6) 

 
§ 19.1 Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i 

arealplanlegging T-1520, skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og 
bygningsloven § 20-1. 

 
 
§ 20 Støyforurensing (pbl § 11-9 nr. 6) 
 
§ 20.1 Miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442 (2012), skal legges til 

grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1. 
 

§ 20.2 Kommunens støysonekart for vei og jernbane, jf Bærum kommunes kartdatabase, skal 
legges til grunn ved vurdering av støypåvirkning og behov for støyutredninger. 
 

§ 20.3 Minste uteoppholdsareal (MUA) for skoler, barnehager og boliger skal ikke ha støynivå 
over anbefalte grenseverdier i T-1442, tabell 3. 
 

§ 20.4 Rød sone: Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner skoler og barnehager) må ikke lokaliseres i områder som faller inn under 
rød støysone i henhold til T-1442, tabell 1. 
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Eksisterende bygninger til støyfølsomt bruksformål innenfor denne sonen kan 
gjenoppbygges, utvides og påbygges, forutsatt at det ikke fører til flere boenheter. Dersom 
man med skjerming reduserer støynivået til et nivå under grenseverdiene for rød sone 
gjelder bestemmelser for gul sone.  
 

§ 20.5 Gul sone: Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål (boliger, fritidsboliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, skoler og barnehager) kan vurderes lokalisert i områder som faller inn 
under gul støysone dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold, i henhold til T-
1442, tabell 1. 
 
I områder som faller inn under gul støysone skal det i reguleringsplan dokumenteres at alle 
boenheter blir gjennomgående og får en stille side hvor alle anbefalte grenseverdier for ny 
støyfølsom bebyggelse i T-1442, tabell 2 er tilfredsstilt. 

 
§ 20.6 Avviksområder: I avviksområdene # 7 - 22 kan nye bygninger til støyfølsomt bruksformål 

lokaliseres i områder med støynivå utenfor fasade opp til Lden 70 dB fra vei og Lden 73 dB 
fra jernbane, jf T-1442. 
 
 

§ 21 Miljøoppfølging (pbl § 11-9 nr. 8) 
 

§ 21.1 Kommunen kan kreve miljøoppfølgingsprogram i alle plan- og byggesaker. 
 
Retningslinjer 

 
Avfall (pbl § 11-9 nr. 3) 
Husholdningsavfall og næringsavfall 
Areal til avfall skal sikres på egen grunn og vises i utomhusplan som følger reguleringsplan 
og/eller byggesak. Nedgravde avfallsløsninger skal tilstrebes der dette er hensiktsmessig. 
Krav til avfallsløsning skal følge renovasjonsforskrift for Bærum kommune. 

 
Elektromagnetiske felt (pbl § 11-9 nr. 6) 
Alle tiltak skal planlegges slik at negative helsevirkninger fra elektromagnetiske felt unngås. 
Nybygg og nye anlegg for langvarig opphold bør ikke lokaliseres i områder hvor 
magnetfeltet er eller vil bli over 0,4 μT. Alternativt skal det vurderes tiltak for å redusere 
magnetfeltets størrelse.  

 
 
 
 

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR AREALFORMÅL 

 
 
§ 22 Byggeområder for boliger (pbl § 11-10) 

 
Definisjoner 
Med enebolig menes en frittliggende bygning med en boenhet, eventuelt med en 
sekundærleilighet på inntil 55 m² BRA. Med tomannsbolig menes ett frittliggende bolighus 
med to boenheter der begge boenheter er større enn 55 m² BRA. 
Uregulerte områder angitt som eksisterende boligbebyggelse omfatter også eksisterende 
institusjoner, klient-/gruppeboliger, nærings- og servicevirksomhet og fellesområder selv 
om denne arealbruken ikke fremkommer ved egen signatur på arealplankartet.  
 

§ 22.1 Tomt for frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og tomannsboliger) skal ikke være 
mindre enn 800 m² per boenhet og ikke være brattere enn et gjennomsnittlig 
stigningsforhold på 1:3.  
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§ 23  Bokvalitet (pbl § 11-10 nr. 2) 

 
§ 23.1 Boenheter med ensidig beliggenhet mot nord eller øst tillates ikke. 

 
 
§ 24 Variert boligsammensetning (pbl § 11-10 nr. 2) 
 
§ 24.1 Det skal vektlegges varierte boligstørrelser og –typer ut fra en vurdering av tilliggende 

områders boligsammensetning.  
 
 
§ 25 Uteoppholdsareal for bolig (pbl § 11-9 nr. 5, 6) 
 
§ 25.1  Kvalitetskrav  
 

a) Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelige, gode 
og solfylte leke- og oppholdsareal egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders- og 
brukergrupper. Terreng og stedstypisk vegetasjon skal søkes bevart.  

b) I planer skal det fastsettes krav til minste uteoppholdsareal (MUA). Hovedandelen av 
MUA skal være sammenhengende og ha en hensiktsmessig form. Areal brattere enn 
1:3 medregnes ikke i MUA.  

c) Minst halvparten av uteoppholdsarealer på bakken skal ha sollys kl 15 ved jevndøgn.  
d) Der det planlegges uteoppholdsarealer over garasjeanlegg, skal det dimensjoneres for 

tilstrekkelig jorddybde til at trær kan etableres. 
e) Der det planlegges felles uteoppholdsarealer på tak skal det være tilstrekkelig 

jorddybde for variert vegetasjon. 
 

§ 25.2  Småhusbebyggelse  
 
a) Det skal avsettes minste uteoppholdsareal (MUA) på egen grunn etter følgende krav: 

1) Enebolig og tomannsbolig: MUA per boenhet minimum 300 m².  
Tillegg for sekundærleilighet på inntil 55 m² BRA: MUA per leilighet minimum 50 m².  

2) Konsentrert småhusbebyggelse: MUA per boenhet minimum 175 m².  
b) Terrasser og takterrasser som ikke er overbygget kan medregnes som 

uteoppholdsareal, men minimum 80 % av MUA skal ligge på terreng. 
c) For eiendom som bygges ut med mer enn 4 boenheter skal det opparbeides felles leke- 

og oppholdsarealer med minimum 25 m2 per boenhet som del av MUA. 
d) Grad av utnytting for frittliggende småhusbebyggelse skal ikke overstige % BYA = 20 

%. I beregningen av BYA skal antall biloppstillingsplasser på terreng i medhold av krav 
medtas med 18 m² per plass. 

 
Retningslinjer 

 
Blokkbebyggelse 
a) Ved planlegging for blokkbebyggelse skal det avsettes minimum 80 m² MUA per 100 

m² BRA. 
b) Minimum 80 % av MUA skal være fellesareal og ligge på bakken. Herav skal 25 m2 per 

boenhet avsettes til lek. 
c) Minimum 50 % av uteoppholdsarealer på bakken skal ha direkte sollys minst 5 timer 

ved jevndøgn. 
 

Boliger innenfor sentrumsformål 
a) Ved planlegging for boliger innenfor sentrumsformål skal det avsettes minimum 35 m² 

MUA per 100 m² BRA. 
b) Minimum 80 % av MUA skal være fellesareal. Herav skal 10 m2 per boenhet avsettes til 

lek. 
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c) Minimum 30 % av felles uteoppholdsarealer skal ha direkte sollys minst 5 timer ved 
jevndøgn. 

 
 
§ 26 Fritidsbebyggelse (pbl § 11-9 nr. 3) 
 
§ 26.1 Kommunen kan kreve at fritidsbebyggelse knyttes til kommunal vannforsyning og 

avløpshåndtering.  
 
 
§ 27 Sentrumsformål (pbl § 11-9 nr. 5) 
 
§ 27.1 Sentrumsområder skal ha høy arealutnyttelse og variert funksjonssammensetning, 

herunder boliger, forretninger og tjenesteyting. 
 
§ 27.2 For bebyggelse innenfor sentrumsområder skal etasje mot gateplan forbeholdes 

forretninger og bevertning.  
 
Retningslinje 
Hver virksomhet med fasade mot gaten skal ha direkte atkomst fra tilliggende gateplan. 

 
§ 27.3 Sentrumsområder skal ha minst en allment tilgjengelig, universelt utformet utendørs 

møteplass (torg/plass eller park). 
 
 
§ 28 Tjenesteyting (pbl § 11-9 nr. 5) 
 
§ 28.1 Ved regulering og søknad om tiltak skal det sikres og dokumenteres tilstrekkelige, gode og 

solfylte leke- og oppholdsareal egnet for variert fysisk aktivitet for aktuelle alders- og 
brukergrupper. Terreng og stedstypisk vegetasjon skal vurderes bevart. 

 
§ 28.2 I planer skal det fastsettes krav til minste uteoppholdsareal (MUA). Hovedandelen av MUA 

skal være sammenhengende og ha en hensiktsmessig form. 
 
§ 28.3 Ved planlegging av nye og utvidelse av eksisterende skoleanlegg skal det planlegges for 

sambruk med idrett, og nærmiljø og grøntområder skal ivaretas. 
 
 
§ 29 Grønnstruktur (pbl § 11-10 nr. 3) 

 
§ 29.1 Tiltak for å fremme friluftsliv, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates. 
 
 
§ 30 Næringsbebyggelse (pbl § 11-10, 3) 
 
§ 30.1 Nye kontorarbeidsplasser skal lokaliseres i områder med god kollektivdekning, jf. område A 

og B i § 14 over. 
 

§ 30.2 Plasskrevende handel skal lokaliseres i bestemmelsesområder # 23 - 25, som vist på 
plankartet.  
Innenfor bestemmelsesområdene kan det etableres forretninger med salg av biler og 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, salg fra planteskoler 
og hagesentre, salg av møbler, hvite- og brunevarer. Andre forretninger tillates ikke. 
For Rud Hauger og Grini næringspark gjelder de vedtatte reguleringsplanene. 
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§ 31 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) (pbl § 11-11 nr. 1 og 2)  
 
§ 31.1 I LNF-områder tillates bare bebyggelse og tiltak tilknyttet stedbunden næring og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (Landbruk Pluss).  
 

§ 31.2 Tillatt grad av utnyttelse for eksisterende boligeiendommer i LNF-områdene skal ikke 
overstige BRA 200 m².  
 
Retningslinje 
Ny bebyggelse tilknyttet drift av landbruksområder skal som hovedregel plasseres i 
tilknytning til eksisterende gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk. 
 

§ 31.3 Tillatt grad av utnyttelse for eksisterende fritidseiendommer i LNF-områdene skal ikke 
overstige 80 m² BYA. I tillegg tillates ett frittliggende uthus på inntil 40 m² BYA. 
Bebyggelsen skal ikke ha mer enn ett måleverdig plan. 
 

§ 31.4 I LNF-områder skal alle tiltak lokaliseres og utformes slik at gårdsbebyggelse og 
landskapets karakter opprettholdes. Karakteristiske trekk i kulturlandskapet, som topografi, 
trerekker, veifar, bruer, landskapsrom, vegetasjon og steingjerder og lignende skal 
ivaretas. 
 

§ 31.5 Golfbaner er lokalisert i bestemmelsesområde # 1 - 4. Områdene inngår i 
reguleringsplaner, og bestemmelsene i tilhørende reguleringsplan gjelder. 
 

§ 31.6 Fremtidig golfbane skal lokaliseres i bestemmelsesområde # 5. Golfbanen skal reguleres.  
 
 
 
 

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR HENSYNSSONER 

 
 
§ 32 Bestemmelser for hensynssone drikkevannskilde med tilhørende nedbørsfelt (pbl § 

11-8 a) 
 
§ 32.1  I sonen er tiltak med fare for forurensning av drikkevannskilden ikke tillatt. 
 
 
§ 33 Bestemmelser for hensynssone felles planlegging (pbl § 11-8 e) 
 
§ 33.1 Innenfor områder angitt som hensynssoner skal det gjennomføres en samlet 

områderegulering før detaljregulering og gjennomføring av tiltak. Innenfor områdene kan 
det gjennomføres jordskifte for å fastsette verdier og kostnadsfordeling og fordele 
utbyggingsgrunn uavhengig av dagens eiendomsstruktur.  
 

Retningslinjer for områderegulering 
 

- Ny bebyggelse nær sentre og knutepunkter/stasjoner på bane skal ha høy tetthet 
- Gode gang- og sykkelforbindelser til nærmeste senter/knutepunkt/stasjon skal ivaretas 
- Behov for arealer til offentlig tjenesteyting skal ivaretas 
- Sammenhengende grønnstruktur skal ivaretas og styrkes 
- Områdets særpreg, historiske trekk, viktige kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas 
- Det skal utformes rekkefølgebestemmelser som ivaretar hensyn til kapasitet på offentlig 

tjenesteyting og teknisk infrastruktur 
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§ 34 Retningslinjer for hensynssoner kulturmiljø og landskap (pbl § 11-8 c) 
 

Retningslinjer for hensynssone kulturmiljø  
Det skal legges spesiell vekt på å ivareta kulturmiljøenes særpreg. 
Ved nye tiltak innenfor hensynssonene skal det dokumenteres at kulturmiljøets kvaliteter og 
stedsidentitet blir ivaretatt. 
 
Retningslinjer for hensynssone landskap  
Det skal legges særskilt vekt på å ivareta kulturlandskapets verdier, jf § 34 om LNF-
områdene. 

 
§ 35 Retningslinjer for hensynssone viltkorridor (pbl § 11-8 c) 
 

Innenfor hensynssone viltkorridor (ev innenfor områder registrert som viltkorridor i Bærum 
kommunes kartdatabase) skal det ikke tillates tiltak som forringer viltkorridorens økologiske 
funksjon. Alle tiltak som berører viltkorridoren må vurderes ut fra den samlede belastningen 
tiltakene vil ha på området. Det skal legges vekt på å opprettholde og helst 
forsterke/reetablere skogstruktur og vegetasjonsskjermer innenfor korridoren.  
 

§ 36 Retningslinjer for hensynssone grønnstruktur (pbl § 11-8 c) 
 
Det skal legges vekt på å ivareta terreng og vegetasjon og å bedre turstiforbindelser for 
allmennheten. 
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1. Innledning 

Rådmannens forslag til kommuneplanens arealdel 2015-2030 ble 1.gangsbehandlet av Bærum 

kommunestyre 24.9.2014. Den politiske behandlingen medførte enkelte endringer av rådmannens 

forslag. Dette dokumentet redegjør for endringene og klargjør hva som nå utgjør høringsgrunnlaget 

for kommuneplanens arealdel. 

 

Rådmannens opprinnelige forslag til plankart (dokument 1786388) er endret som følge av den 

politiske behandlingen. Hvilke arealer det gjelder fremgår av dette dokumentet. Nytt plankart 

(høringsforslaget) er dokument 2511158.  

 

Det er laget en supplerende konsekvensutredning av forslag til arealbruksendringer som ikke ble 

anbefalt av rådmannen, men som ble vedtatt lagt ut på høring som følge av den politiske 

behandlingen. De underliggende dokumentene i saken (planbeskrivelse, vurdering av innspill til 

arealbruksendringer, konsekvensutredning osv.) er imidlertid ikke endret etter den politiske 

behandlingen. På noen punkter forekommer motstrid mellom innholdet i de underliggende 

dokumentene og høringsgrunnlaget. Innspillsoversikten det refereres til under er et separat 

dokument (2365326). 

2. Kommunestyrets vedtak 24.9. 2014 

 

Rådmannens forslag til kommuneplanens arealdel, med tillegg av Planutvalgets innstilling av 

19.6.2014, og følgende endringer legges ut på høring: 

 

1. Avløs gård og Løken gård tas ut som utbyggingsområder. Områdene opprettholdes som 

LNF-områder. 

2. Området «Bekkegrenda» på Eiksmarka transformeres ikke. Området opprettholdes som 

eksisterende småhusområde. 

3. Del av Skui-Kveise legges inn som utbyggingsområde, i samsvar med Planutvalgets 

innstilling i kommunedelplan for Tanumplatået/Hornimarka. 

4. Del av randsonen på Frogner/Berghoff (15 dekar på vestsiden av Berghoff og Berghoffveien) 

omgjøres til boligområde (12 boliger). 

 

Tekstforslagene fra partienes behandling (med unntak av de som det ble votert over og som falt) i 

formannskapet 3.9.2014 og i kommunestyret følger saken ut på høring. 

 

3. Endringer i høringsgrunnlaget på bakgrunn av kommunestyrets vedtak 

Vedtakets pkt. 1: Avløs gård (innspill nr. 5 i innspillsoversikten) og Løken gård vises som eksisterende 

LNF-områder i plankartet som legges på høring. Rådmannens opprinnelige forslag om utbygging av 

områdene er ikke en del av høringsgrunnlaget. Det gjøres oppmerksom på at 

planbeskrivelse/konsekvensutredning ikke er endret og omtaler områdene som nye 

utbyggingsområder.  

 



Vedtakets pkt. 2: Området «Bekkegrenda» vises som eksisterende boligområde i arealkartet som 

legges på høring. Rådmannens opprinnelige forslag om transformasjon av området er ikke en del av 

høringsgrunnlaget. Det gjøres oppmerksom på at planbeskrivelse/konsekvensutredning ikke er 

endret og omtaler området som nytt utbyggingsområde.  

 

Vedtakets pkt. 3: Området Skui/Kveise (innspill nr. 6 i innspillsoversikten) vises som «nytt 

boligområde» i arealkartet som legges på høring. Dette innebærer ingen endring av arealbruk 

sammenlignet med gjeldende arealdel. Rådmannens opprinnelige forslag var tilbakeføring til LNF. 

Spørsmålet om områdets bruk ligger til avgjørelse i forbindelse med kommunedelplan for 

Tanumplatået, som er til sluttbehandling høsten 2014.  

 

Vedtakets pkt. 4: Området Frogner/Berghoff (innspill nr. 4 i innspillsoversikten) vises som nytt 

boligområde i arealkartet som legges på høring. Rådmannens opprinnelige forslag var å 

opprettholde området som LNF. Det gjøres oppmerksom på at planbeskrivelsen og underliggende 

dokumenter ikke er endret. Supplerende konsekvensutredning foreligger. 

Planutvalgets innstilling av 19.6.2014 

Innstillingen lyder: 

«Planutvalget har foretatt en foreløpig gjennomgåelse av noen innspill til kommuneplanen som ikke 

er anbefalt av rådmannen, og anbefaler at følgende innspill legges ut på høring samtidig med 

kommuneplanens arealdel:» 

 

Forslagsstiller Område Votering Nummer i 

innspillsoversikten - 

dokument 2365326 

1. Salutaris Eiendom AS Jong, Sandvika Enstemmig vedtatt 37 

2. Bertel O. Steen 

Eiendom AS 

Prof. Kohts vei 85-87 Enstemmig vedtatt 85 

3. North Bridge 

Management AS 

Avtjerna Enstemmig vedtatt 30 

4. Derlick Arkitekter As Grini næringspark Enstemmig vedtatt 88 

5. Norges Vel O-felt Vedtatt med 4 mot 1 

stemme (V) 

19 

6. Holt Eiendom AS Grorud gård Enstemmig vedtatt 56 

7. Trysilhus Presteveien Enstemmig vedtatt 86 

8. Backe Prosjekt AS Jaktlia 1 Enstemmig vedtatt Eget notat dokument 

2399915 

9. Indigo Arkitekter AS Gjettum gård Vedtatt med 4 mot 1 

stemme (V) 

84 

10. Hille Mellbye 

Arkitekter AS 

Gamle Lommedalsvei 

123 

Enstemmig vedtatt Egen sak - 

detaljregulering 

11. Tanum krets av Bærum 

Høyre 

Jong/Bjørnegård Vedtatt med 4 mot 1 

stemme (V) 

80 

 



Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak er det foretatt følgende endringer i plankartet 

sammenlignet med rådmannens forslag: 

Forslagsstiller - område Endring fra (rådmannens forslag) Endring til (høringsforslag) 

1. Salutaris Eiendom AS – Jong, 

Sandvika 

Nåværende friområde Fremtidig boligbebyggelse 

2. Bertel O. Steen Eiendom AS 

– Prof. Kohts vei 85-87 

 

Fremtidig boligbebyggelse Fremtidig næringsbebyggelse 

3. North Bridge Mgt. AS - 

Avtjerna 

Ingen endring i plankart – området er avsatt til fremtidig boligområde 

4. Derlick Arkitekter AS – Grini 

næringspark 

Nåværende næringsbebyggelse Fremtidig boligbebyggelse 

5. Norges Vel - Øverland Fremtidig tjenesteyting Fremtidig boligbebyggelse 

6. Holt Eiendom AS – Grorud 

gård 

Nåværende LNF-område Fremtidig boligbebyggelse 

7. Trysilhus AS – Presteveien  Fremtidig grønnstruktur Fremtidig boligbebyggelse 

8. Backe Prosjekt AS – Jaktlia 1 Nåværende næringsbebyggelse Fremtidig boligbebyggelse 

9. Indigo Arkitekter AS – 

Gjettum gård 

Nåværende grønnstruktur Fremtidig boligbebyggelse 

10. Hille Mellbye Arkitekter AS – 

Gamle Lommedalsvei 123 

Ingen endring i plankart – området er avsatt til fremtidig boligområde. 

Utnyttelse avklares i detaljregulering som er under arbeid 

11. Tanum krets av Bærum 

Høyre – Jong/Bjørnegård 

Nåværende LNF-område, fremtidig 

tjenesteyting 

Fremtidig boligbebyggelse 

Om innspill nr. 3 – Avtjerna 

Innspillet gjelder først og fremst forslag om endring av kommuneplanens bestemmelser om 

rekkefølge ved fremtidig utbygging av Avtjerna. Rekkefølgekravene er angitt i § 4.3 i rådmannens 

forslag til bestemmelser og lyder: 

 

«Før Avtjerna kan utbygges skal nærmere rammer og rekkefølgebestemmelser for utbygging være 

fastsatt i kommune-, kommunedel- eller reguleringsplaner. I disse planene må tilfredsstillende 

samlet transportløsning for området, inkludert etablering av en effektiv kollektivløsning, herunder 

baneløsning, være sikret og finansiert før utbygging godkjennes og være etablert når boligområdet 

tas i bruk. Det kan tillates midlertidig gjenvinningsanlegg innenfor angitt bestemmelsesområde # 6.» 

 

Endringsforslaget gjelder kravet om banebetjening av Avtjerna-området. Det foreslås at det 

konkrete kravet om bane frafalles, forutsatt at et alternativ med bussbetjening av området vil være 

tilfredsstillende. 

 

Innspillet inkluderer også forslag om igangsetting av områdereguleringsarbeid for Avtjerna. Områder 

som foreslås prioritert for slikt arbeid er angitt på plankartet med «hensynssone felles planlegging, » 

samt bestemmelser og retningslinjer gitt i § 33.  I rådmannens forslag er Avtjerna ikke omfattet av 

hensynssone felles planlegging, da rådmannen forutsatte at området ikke bygges ut før etter 2030. 

 

På bakgrunn av dette bes høringsinstansene om merknader til følgende: 

 



- Endret § 4.3 der krav om baneløsning er utelatt. Rekkefølgebestemmelsen har da følgende 

ordlyd: «Før Avtjerna kan utbygges skal nærmere rammer og rekkefølgebestemmelser for 

utbygging være fastsatt i kommune-, kommunedel- eller reguleringsplaner. I disse planene 

må tilfredsstillende samlet transportløsning for området, inkludert etablering av en effektiv 

kollektivløsning, være sikret og finansiert før utbygging godkjennes og være etablert når 

boligområdet tas i bruk. Det kan tillates midlertidig gjenvinningsanlegg innenfor angitt 

bestemmelsesområde # 6.» 

- Innføring av «hensynssone felles planlegging» for områdene som er avsatt til fremtidig 

boligbebyggelse på Avtjerna 

Om innspill nr. 10 – Gamle Lommedalsvei 123 

Innspillet gjelder prinsippavklaring av detaljregulering for Gamle Lommedalsvei 123 – planutvalgssak 

151/14. Spørsmålet som reises i prinsippavklaringen er om området kan bygges ut med 

blokkbebyggelse. Gjeldende regulering viser frittliggende småhusbebyggelse. Området er avsatt til 

fremtidig boligbebyggelse i gjeldende arealdel og i rådmannens forslag til ny arealdel.  

 

Området er tatt opp til regulering. Utnyttelse avklares i forbindelse med ny reguleringsplan.  

Omdisponering av LNF-områder til byggeområder 

I planbeskrivelsen gis en samlet oversikt over områder som rådmannen foreslo omdisponert fra LNF 

til byggeområder. Rådmannens forslag til omdisponering utgjorde 633 da. Som følge av 

kommunestyrets vedtak er forslag til ny arealbruk endret for en del områder.  Ny oversikt ser slik ut:  

Områder som foreslås omdisponert fra LNF til byggeområder 

Område Foreslått formål Dekar Dagens bruk 

Ballerud gård Bolig, tjenesteyting 66 Forretning, noe dyrkbar mark 

Del av Solbergjordet Idrett 13 Dyrka mark 

Sandvika, Jong Østre/Bjørnegård Bolig 70 Dyrka mark 

Ila, Østernvannveien* Grav og urnelund 120 Skog 

Øverland, Griniveien 405/415 Tjenesteyting 15 Gartneri, nedlagt 

Lommedalen, Lommedalen skole Idrett 17 Dyrka mark 

Grorud gård Bolig 9 Skog 

Steinskogen* Råstoffutvinning 170 Skog 

Sum 480  

*ligger innenfor marka 

4. Tekstforslagene fra partiene 

Tekstforslagene fra partiene følger saken ut på høring, og høringsinstansene bes om å kommentere 

forslagene. Forslagenes nøyaktige ordlyd fremgår av møteprotokollen. Rådmannen har i det 

følgende tematisert og gruppert tekstforslagene, fulgt av en kort kommentar/leseveiledning der det 

er vurdert som nødvendig. Rådmannens vurderinger av forslagene vil foreligge til sluttbehandling av 

arealdelen, dvs. etter høring og offentlig ettersyn.  

Om innspillene til endring av arealdelen 

- Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet ønsker at alle innspill og forslag mht. kommuneplanens 

arealdel fremmet til formannskapets møte 3.9.14 legges ut på høring. Dette innebærer ikke 

nødvendigvis at Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet vil støtte alle forslagene når planen 



kommer til realitetsbehandling. Vi ønsker å se høringsuttalelsene og rådmannens vurdering 

før vi tar endelig standpunkt (Ap og FrP har separate men likelydende forslag) 

- Innspill nr. 7 Bjørnegård, Slependen (jf. innspillsoversikten): 

Vedr. forslag om å opprettholde som fremtidig formål idrett på Bjørnegård. Forslaget er i 

strid med vedtatt kulturminneplan, grunneiers ønske og dagens faktiske drift. Skal vurderes 

tilbake til LNF – jordbruk – i tråd med kommunedelplan for kulturminner, landbruksplanen, 

grunneiers ønske og dagens faktiske bruk (V) 

- Innspill nr. 30 og 32 Avtjerna (jf. innspillsoversikten): 

Rekkefølgekrav endres. Avtjerna legges inn som boligområde, men med krav om samordnet 

planlegging (V) 

- Innspill nr. 41.1 Bekkestumyra (jf. innspillsoversikten): 

Bekkestumyra vurderes nærmere som grønnstruktur/park for Bekkestua (V) 

- Innspill nr. 80 Jong/Bjørnegård (jf. innspillsoversikten, nr. 11 på planutvalgets liste) 

Prosjektet (innspillet) tas ut av planutvalgets liste for videre vurdering. Vedtaket bygger på 

feilaktige opplysninger om at arealet ikke er i drift. Arealet er i drift og gir i dag viktig bidrag 

til driften til en ung bonde som driver med kjøttproduksjon på Charloais. (V) 

 

Kommentar: Nummerert oversikt over samtlige innspill og rådmannens vurderinger finnes i 

dokument 2365326 – «Vurdering av innspill til arealbruksendringer.» Dette dokumentet er en del av 

høringsgrunnlaget. 

Arealstrategi 

- Fortetning skal kunne skje ikke bare ved kollektivknutepunkter, men også langs eksisterende 

kollektivtraseer (Ap) 

Samferdsel 

- Det legges inn at Østeråsbanen kan bli forlenget ikke bare til Hosle, men også videre til 

Gjønnes (Ap) 

- Arealer til bussfiler langs de mest belastede veiene legges inn (Ap) 

- Trase for fremtidig bane fra Kolsås til Rykkinn og Bærums Verk og fra Kolsås til Vøyen og 

Sandvika skal vurderes som både fremtidig bane- og fremtidig bussmetrotrase (V) 

 

Kommentar: Østeråsbanens forlengelse til Gjønnes er videreført fra gjeldende arealdel og vist i nytt 

plankart. Trase i tunnel for fremtidig bane fra Kolsås til Rykkinn/Bærums Verk og fra Sandvika til 

Kolsås er vist i nytt plankart. Driftstype er ikke angitt.  

Plankrav 

- Det innføres krav om reguleringsplan for alle nye boligutbygginger hvor det er mer enn 1 

bolig/tomannsbolig (Ap) 

- Det innføres ikke et absolutt krav om reguleringsplan for alle nye boenheter. Boligbygging i 

uregulerte strøk tillates dersom nye boliger er tilpasset bebyggelse og struktur (FrP) 

 

Kommentar: Forslagene kan sammenlignes med planforslagets bestemmelser § 3 – Krav om 

reguleringsplan 



Tomtestørrelse/utnytting/byggehøyder 

- Det kan tillates eneboliger på 700m2 tomter og tomannsboliger på tomter på 1200m2 (Ap) 

- Det kan tillates eneboliger på 600m2 tomter og for tomannsboliger på 1000m2 tomter (FrP) 

- Tomteutnyttelse for uregulerte tomter tillates inntil BYA = 25 % (FrP) 

- Bestemmelsene § 2.2 får følgende ordlyd (endringer i kursiv):  

d. For frittliggende småhusbebyggelse der det ikke foreligger detaljert plankart/godkjent 

bebyggelsesplan (jf. § 2.2 a, b, c over) kan det tillates en utnyttelse på inntil % BYA = 20 % for 

planer vedtatt før 1.1.1980. Det samme gjelder for alle planer for frittliggende 

småhusbebyggelse uten detaljert plankart hvor utnyttelsen er angitt som U-grad. Der 

utnyttelsen er angitt som U-grad i gammel plan for frittliggende småhusbebyggelse, gjelder 

kommuneplanens bestemmelser om høyder, antall boenheter og BYA foran bestemmelsene 

om innvendig utnyttelse i gammel plan. For planer for frittliggende småhusbebyggelse 

vedtatt før 2009, tillates biloppstillingsplasser på terreng på inntil 18m2 pr. boenhet det det 

ikke er garasje, i tillegg til angitt BYA  

e. Høyder og lengder: Der reguleringsplanen ikke angir høyder gjelder: Gesimshøyde i planer 

før 1979: Maks 7 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs fasadene og maks 9 

m der fasadene er høyest mot veg eller nabo. Maks sammenhengende fasadelengde settes 

til tre ganger avstand til nabogrense 

f. Der planen angir bebyggelse i 1 etasje, eventuelt med underetasje, skal gesimshøyden ikke 

overstige 4 m målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng langs fasadene og maks 6 m der 

fasadene er høyest mot veg eller nabo (V) 

 

Kommentar: Forslagene kan sammenlignes med planforslagets bestemmelser § 22.1 

(tomtestørrelser) og § 2 (forholdet mellom kommuneplanen og reguleringsplaner, herunder § 2.2 

tillegg og presiseringer til boligformål) 

Estetikk og arkitektur 

- Bestemmelsene § 7.3 (endringer i kursiv): 

Innenfor enhetlig utbygde områder skal bygge- og anleggstiltak bidra til å opprettholde 

områdets enhetlige karakter, ivareta stedegen vegetasjon og tilpasses strøkets byggelinjer 

og øvrige bebyggelse i størrelse, retning, materialvalg, form og format (V) 

- Rådhuset i Sandvika skal ha en funksjon som byens landemerke og signalbygg  

Forklaring: Vi står foran en spennende utvikling av Sandvika sentrum. I Bærum er vi i den 

heldige situasjonen at vi har et vakkert rådhus, i motsetning til svært mange andre 

kommuner i Norge. Vi har et vakkert rådhus som er og må forbli byens eneste signalbygg. 

Sandvika trenger fortetting men ikke høyhus. Tett byutvikling trenger ikke høyhus (KrF) 

- Fortetting i Bærum skal organiseres på annen måte enn gjennom høyhus (KrF) 

 

Kommentar: For sammenligning med planforslaget, se bestemmelsene § 7 – Arkitektur og § 9 – 

Landskapstrekk og landemerker 

Senterområdene 

- For Bekkestua kan det fortettes i et område som omfatter både rådmannens 

sentrumsavgrensing og Senteranalysens sentrumsavgrensing (Ap) 



- Det skal utarbeides en samlet plan for fortetting/sentrumsutvikling for hele 

sentrumsområdet på Bekkestua (Ap) 

- Bolig-, nærings- og sentrumsarealer langs E18 ved Ramstad og Høvik stilles åpent for 

nærmere vurderinger i egne planer/egen plan (V) 

 

Kommentar: For avgrensing av sentrumsområdet på Bekkestua, se plankart samt planbeskrivelsen 

side 61 (forslag til avgrensing av sentrumsområder). Områder som er foreslått for felles planlegging 

er angitt med hensynssone på plankartet. Se også bestemmelsene § 33. For vurderinger om 

arealbruk langs E18 ved Ramstad og Høvik, se kommunedelplan for E18 (vedtatt 18.6.2014). 

Blå/grønnstruktur, turveier, friområder og idrettsområder 

- Kommunen bør sikre og utvikle sammenhengende og allment tilgjengelige områder ikke 

bare i strandsonen, og i byggesonen mellom marka og fjorden, men også langs vann og 

vassdrag (Ap) 

- «Gammel» turvei fra Glitredammen til Elvegangen på Bærums Verk langs elven Lomma 

innarbeides i arealplanen. Det avsettes arealer fra Bærums Verk til Kirkebyveien i 

Lommedalen, langs elven Lomma, for etablering av fremtidig turvei. Turveiene skal markeres 

i planen (Ap) 

- Eksisterende næringsareal på Økrisletta skal vurderes omdisponert til fremtidig 

næringsformål (V) 

- Ref. høringssak 36 Oustøya (jf. innspillsoversikten nr. 36). Eksisterende vannareal for allment 

friluftsliv med brygge for allmennheten. 

 

Kommentar: For planforslagets formuleringer om sammenhengende, allment tilgjengelige områder, 

se hensiktsbestemmelsen nr. 10 og § 11 om blå og grønne verdier. Med bakgrunn i høringsuttalelser 

vil rådmannen gjøre en vurdering av forslaget om turveier til sluttbehandling av arealdelen. 

 

Arealet på Økrisletta er i planforslaget avsatt til fremtidig næringsbebyggelse, en videreføring fra 

gjeldende arealdel. 

 

Sjøarealet ved Oustøya er i planforslaget foreslått med formål ny småbåthavn. Det er ikke foreslått 

bestemmelser til dette arealformålet. 

Landbruk 

- Kommunen må lage en jordvernplan eventuelt i samarbeid med andre kommuner (Ap) 

- Hensikten med en jordvernplan er å kartlegge dyrkbar mark i kommunen. På bakgrunn av 

planen kan det velges ut hvilke områder som skal bevares for dyrking, og hvilke områder 

som kan bygges ut. Planen kan også skissere mulig bruk av matjorda hvis dyrkbar mark blir 

bebygd (Ap) 

- Kart: Alle forslag om omdisponering fra LNF jordbruk til boligformål og tjenesteyting tas ut av 

kartet (V) 

- Bestemmelsene § 3.2 får følgende ordlyd: 

Jordlovens §§ 9 og 12 gjelder dyrka og dyrkbar mark i hele kommunen frem til godkjent 

reguleringsplan foreligger byggetillatelse foreligger og tiltaket er påbegynt (V) 

 



Kommentar: Med bakgrunn i høringsuttalelser vil rådmannen gjøre en vurdering av forslaget om 

jordvernplan til sluttbehandling av arealdelen.  

Kulturminner/kulturmiljøer 

- Formål i kommunedelplan for kulturminner – dokument 795718 – innarbeides i det juridisk 

bindende plankartet og prioriterte kulturlandskap A-G og prioriterte større kulturminner 1-

13 skal markeres som egne hensynssoner (V) 

 

Kommentar: Dokument 795718 henviser til plankart til kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer. I forslag til ny arealdel er områder angitt i kommunedelplanen som «Prioriterte større 

kulturmiljøer 1 - 13» og «Kulturlandskap A-G» avsatt som «hensynssone kulturmiljø og landskap», jf. 

plankart og bestemmelsene § 34. «Landskapsvernområde» (Kolsås/Dælivann) er vist som område 

med «båndlegging etter annet lovverk». Øvrige formål/symboler angitt i kommunedelplanen er ikke 

vist i arealdelen. Med bakgrunn i høringsuttalelser vil rådmannen til sluttbehandling gjøre en 

vurdering av om flere elementer fra kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer skal 

innarbeides i arealdelen.  

Parkeringsnormer 

- Parkeringsnorm for rekkehus følger normen for ene- og tomannsboliger (FrP) 

- Leiligheter i område B og C skal disponere minst en biloppstillingsplass pr. boenhet (FrP) 

- Minst 30 % av plassene ved mer enn 10 boenheter skal avsettes til besøksparkering for 

område C (FrP) 

- I område B skal minst 20 % av plassene leilighetsområder avsettes til besøksparkering (FrP) 

- Det brukes kun minimumsnormer for parkering (FrP) 

- Følgende prinsipper legges til grunn for nye parkeringsnormer (punkt 5): Forandringer er 

skrevet med kursiv 

a) Bolig: I boligområder bør det være en minimumsnorm som sikrer tilstrekkelig med 

parkeringsplasser for beboere og besøkende og hindrer fremmedparkering  

b) Kontor: Normen bør være en minimumsnorm som sikrer tilstrekkelig parkering for å 

hindre fremmedparkering, men som også motiverer for bruk av kollektive transportmidler  

c) Forretning: Normen bør sikre tilstrekkelig parkering for besøkende  

d) Gjeldende normer for Sandvika og Fornebu opprettholdes. Parkeringsnormen for Fornebu 

økes, da den i dag ikke tilfredsstiller punkt a) og e). Her gjelder maksnormer for 

arbeidsparkering. For boligparkering gjelder minimumsnormer  

e) Parkeringsnormene må sikre at det ikke oppstår uønsket fremmedparkering i boligveier 

(KrF)  

 

Kommentar: § 14 angir forslag til nye bestemmelser og retningslinjer for parkering. Parkeringsnorm 

for bolig, kontor og forretning er vist i tabell 1. Forslagene over er hovedsakelig relatert til følgende 

tema/punkter i parkeringsbestemmelsene i planforslaget: 

 

- Parkeringsnormen differensierer mellom ene-/tomannsbolig og leilighet/rekkehus 

- Krav om minimum 1 biloppstillingsplass pr. boenhet gjelder område C 

- Krav til minimum besøksparkering er hhv 10 % (område A, B) og 15 % (område C) 



- Innenfor område A og B er det benyttet maksimalkrav for parkering til kontor, og absolutte 

krav for parkering til bolig og forretning. 

- Parkeringsnormen for Fornebu er foreslått uforandret. 

Forretning/varehandel 

- All detaljhandel likebehandles i forhold til bransjer og plasskrevende/ikke-plasskrevende 

varer likebehandles (FrP) 

 

Kommentar: For sammenligning med planforslaget er områder for plasskrevende handel angitt med 

hensynssone på plankartet. Bestemmelsene § 30.2 angir hvilken type handelsvirksomhet som kan 

etableres innenfor områdene. Bestemmelsene § 15 omhandler handel generelt.  

Kartframstilling 

- Areal til barnehager innarbeides i arealdelen på lik linje med skoler (FrP) 

 

Kommentar: Regulerte områder til tjenesteyting, herunder barnehage, er vist på plankartet 
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FORORD 
Bærum kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 2014-2030. 
Kommunen har engasjert Asplan Viak AS for å konsekvensvurdere innspill til 
kommuneplanens arealdel i forbindelse med rulleringen av planen. 

Det er benyttet et metodeopplegg for konsekvensutredninger av innspill til kommuneplanens 
arealdel som skal sikre at plan- og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Det har 
vært viktig å ha fokus på vesentlige virkninger på det overordnede nivået en kommuneplan 
er på. 

Alle arealendringene som kommunen har ønsket skal inngå i konsekvensutredningenm, er 
gitt en vurdering når det gjelder naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser. 
Vurderingen bygger på innhenting av eksisterende kunnskap som finnes, og særlig et 
heldagsseminar som ble avholdt med ressurspersoner fra kommunen. 

Oppdragsgiver har vært Terje Hansen i Bærum kommune. 

Hos Asplan Viak har arbeidet vært utført av Harald Kvifte og Jan Martin Ståvi. 

Vi takker for et godt samarbeid med kommunen. 

 

Sandvika, 2.5.2014 

 

 

 
 
Harald Kvifte 
 

 
 
Jan Martin Ståvi 
Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 
Bærum kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 2014-2030. I 
forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel ble det i perioden 4. september til 
18. oktober 2013 invitert til å gi innspill om arealbruk og forslag til arealbruksendringer. Det 
kom inn rundt 100 innspill. Kommunen har gjort en siling av de innkomne innspillene og har 
bestemt at det er 43 av dem som skal tas med videre til konsekvensvurdering. 

Rapportens kapitler 1 til 3 omhandler bakgrunn, metode og målkriterier. Kapittel 4 gir en 
systematisk, kortfattet konsekvensvurdering av miljø- og samfunnsforhold for hvert enkelt 
innspill. 

Endringer i kommuneplanens arealdel omfattes av forskrift om konsekvensutredning, og skal 
alltid konsekvensutredes, jf § 2 bokstav a. 

Planforslag med konsekvensutredning skal være tilpasset plannivået og være relevant i 
forhold til de beslutninger som skal tas og, så langt som mulig, basere seg på foreliggende 
kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Forskriften stiller prosess- og 
dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlig virkning. Det følger derfor at det i 
hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. Hva som er 
vesentlige virkninger vil være situasjonsavhengig. En viktig forskjell mellom oversiktsplaner 
og detaljplaner et at oversiktsplanene ofte dreier seg om prioriteringer og verdivalg. 
Detaljplaner har ofte til hensikt å anvise de konkrete løsninger. Denne forskjellen skal 
reflekteres i dokumentasjonen som skal ligge til grunn for planvedtaket. For oversiktsplaner 
er bl.a. effektene av foreslått utbygging og evt. alternativ lokalisering viktig. Spørsmålet om 
detaljutforming av tiltaket er som oftest ikke relevant, men kan påpekes dersom det er 
forhold som er viktig blir løst oppfølgende planarbeid. 

Drøftinger av konsekvenser av forslag til endret arealbruk bør ta utgangspunkt i relevante 
nasjonale, regionale og lokale planer for miljø og samfunnsutvikling. Disse er oftest nedfelt i 
rikspolitiske retningslinjer, fylkeplaner og kommuneplaner. 
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2 FORSLAG TIL AREALBRUKSENDRINGER  
Følgende forslag til arealbruksendringer er konsekvensutredet: 

Nr Område (innspillsnummer) Dagens formål Foreslått formål 

1 Avløs gård (5) LNF Bolig 

2 Ballerud Gård (12) LNF Bolig 

3 Steinskogen (17) LNF/marka Råstoffutvinning 

4 Kirkeveien 59 (20) Kontor/industri Bolig 

5 Gamle Ringeriksvei 30 (22) Bolig Sentrumsformål 

6 Nadderudvn/Fagertunvn (24) Bolig Sentrumsformål/ 
bolig 

7 Kleivveien 1 (25), Bekkestuvn 20 
mfl 

Bolig Sentrumsformål/ 
bolig 

8 Granfos næringspark (28) Erverv Bolig 

9 Bekkestumyra, Bekkestua (33) Bolig/trafikk Bolig 

10 Teleplanlokket, Lysaker (34) Erverv Erverv 

11 Nedre Stabekk (35) Bolig/park/bevaring Bolig 

12 Hans Haslums vei 2 (36) Erverv Bolig 

13 Kirkerudbakken (45) LNF/friområde Idrettsanlegg 

14 Gjønnes gård (52) LNF Bolig/næring/ 
friområde 

15 Snoveien 17/19 (53) Bolig Sentrumsformål 

16 Oustøya (54) LNF Idrettsanlegg/ 
småbåthavn 

17 Eiksmarka senter (61) Bolig Sentrumsformål 

18 Strand småbåthavn (62) LNF Småbåthavn 

19 Slependveien 54-58 (69) Bolig Sentrumsformål 

20 Kirkeveien 94-97, Haslum (87) Bolig/forretning Sentrumsformål 

21 Bærumsveien 108, Jar (90) Friområde/trafikk Sentrumsformål 

22 Neslia 1, Avløs (91) Bolig Fremtidig bolig 

23 Nesveien 15 (92) Industri/kontor/lager Bolig 

24 Gjønnes Stasjon (94) LNF/bolig/trafikk Sentrumsformål 

25 Kolsås senter (I1) Bolig/sporveisomr. Sentrumsformål 
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26 Haslum senter (I2) Nåværende bolig Sentrumsformål 

27 Stabekk sentrum (I3) Div. Sentrumsformål 

28 Kolsås Løken (I4) LNF/Erverv Bolig 

29 Haslum/Avløs (I5), jf. 22&23 Næring/bolig Bolig 

30 Haslum (I6) Bolig Fremtidig bolig 

31 Eiksmarka (I7) Bolig Fremtidig bolig 

32 Høvik (I8) Bolig Fremtidig bolig 

33 Ballerud (I9) LNF Skole 

34 Bekkestua (I10) Erverv/bolig/friomr. Skole 

35 Løkeberg/Avløs (I11) LNF Skole 

36 Kolsås/Løken (I12) LNF Skole 

37 Sandvika/Bjørnegård (I13) LNF Skole 

38 Østervannveien (I14) LNF Gravplass 

39 Professor Kohts vei 77-79 (72) Bolig Fremtidig bolig 

40 Øverland, Griniveien 405 og 415 LNF Offentlig/privat 
tjenesteyting 

41 Lommedalen grusbane LNF Idrettsformål 

42 Eiksmarka tennis LNF Idrettsformål 

43 Løkeberg vest LNF Idrettsformål 

 
Enkelte av innspillene er i gjennomgangen i kapittel 4 sortert geografisk der hvor 
problemstillingene og konsekvensene er vurdert å være like for flere innspill i samme 
område. 
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3 METODE 
Analysen av hvert område er gjennomført som tematiske vurderinger av hhv miljø- og 
naturressurser og samfunnsforhold basert på foreliggende dokumentasjon. For hvert tema 
gis det en kort beskrivelse av området og en kort vurdering av konsekvenser av mulig 
utbygging. Gjennomgangen avdekker samtidig vesentlige konflikter som enten må håndteres 
gjennom videre planlegging eller som er argument mot forslaget. De 13 temaene som er 
vurdert, framgår av tabellen under.  

Miljø og naturressurser Helse og trivsel Samfunnssikkerhet Infrastruktur 

1. Biologisk mangfold  

2. Jord og skogressurser 

3. Landskap/ 
grønnstruktur/estetikk 

4. Kulturminner/ 
kulturmiljø 

 

5. Støy 

6. Friluftsliv og 
rekreasjon inkl. barn 
og unges interesser 

7. Sol/skygge 

8. Radon 

9. Trafikksikkerhet  

10. Flom og ras 11. Teknisk 
infrastruktur 

12. Sosial 
infrastruktur 

13. Annen 
relevant info 

 

Som et ledd i innsamlingen av data ble det arrangert heldagsseminar med et utvalg av 
nøkkelpersoner fra kommunen, som har arbeidet med kommuneplanen. I tillegg til 
forslagsstillers beskrivelse av prosjektet, har kommunens temakart på nett vært en viktig 
informasjonskilde. 

Genrelt er det dokumentasjonskrav ved reguleringsplaner knyttet til flere av de ovennevnte 
temaene. Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap II og 
kulturminnelovens § 9, samt at det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanlyse som blant 
annet omtaler flom og skred. Det vil si at det selv om det i denne konsekvensutredningen 
skulle fremgå at det ikke er kjente konsekvenser knyttet til for eksempel biologisk mangfold, 
kulturminner eller flom og skred, skal det likevel utredes også ved en eventuell 
reguleringsplan. 

Denne tematiske vurderingen forutsettes supplert med kommunens egne strategiske 
vurderinger. 
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4 GJENNOMGANG AV AREALINNSPILLENE 

4.1 Avløs gård 
 

Avløs gård, gbnr 2/1 (1) 
Dagens 
formål: 

LNF-område 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

Ca. 105 daa 

Forslagsstiller: Civitas AS for 
Selvaag Bolig 
AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Øverlandselva er en 
naturvernsone med 
forekomster av biologisk 
mangfold. 

En eventuell utbygging må 
hensynta elva, og det må 
sikres en bred hensynssone 
rundt elva. 

2 Jord- og skogressurser Deler av området er 
dyrket mark. 

Store negative konsekvenser 
for landbruksjord. Ca. 40 daa 
dyrkbar mark bygges ned. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Arealene grenser mot 
Øverlandselva med 
tilhørende friområde i øst. 

Arealene fremstår som et 
åpent jordbrukslandskap. 

En eventuell utbygging kan 
ha konsekvenser for 
Øverlandselva, se pkt. 1. 

Forslaget vil medføre en 
gjenbygging av det åpne 
landskapet. 

4 Kulturminner/kulturmiljø Gårdstunet er et 
kulturmiljø med 6 
registrerte kulturminner. 

 

Utbyggingen kan ha 
konsekvenser for 
kulturminner. 
Bevaringsverdig bebyggelse 
bør hensyntas gjennom 
utnyttelse, utforming og 
plassering av eventuell ny 
bebyggelse. 
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Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Arealenes beliggenhet 
nord og sør for 
Bærumsveien/fv. 160 gjør 
dem svært støytsatte. 
Områdene nærmest 
vegen ligger i rød 
støysone, mens resten 
hovedsakelig ligger i gul 
støysone.  

Støyforholdene må 
hensyntas ved boligbygging 
og støyreduserende tiltak må 
etableres hvis det er 
nødvendig. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Området er ikke brukt i 
friluftssammenheng/av 
barn og unge i dag. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

7 Sol/skygge Arealene er flate og det 
ligger til rette for gode sol- 
og skyggegforhold ved 
boligbygging. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Bærumsveien er 
opparbeidet med tosidig 
gang- og sykkelveg.  

Trafikksikkerhet må ivaretas 
ved en større boligutbygging. 
Det bør sikres en trafikksikker 
krysning av Bærumsveien 
(planskilt krysning). 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Områdene nærmest 
Øverlandselva er 
flomutsatt. For øvrig ingen 
kjente risiko. 

Tiltak mot flom må vurderes 
ved etablering av ny 
bebyggelse i områdene 
nærmest elven. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

Bærumsveien deler 
området i to. Relativt kort 
avstand til Avløs stasjon. 
Forholdene for gående og 
syklende er gode, jf. pkt 9. 

Utbygging vil øke antallet 
boliger i relativ nærhet til t-
banestasjon, i tråd med 
overordnede føringer. 

Forslaget vil antagelig 
medføre en trafikkøkning. Det 
må gjøres travikkvurderinger 
ved regulering. 
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12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er relativt god 
barnehage- og 
skolekapasitet i området i 
dag. 

Boligutvikling vil føre til større 
press på barnehager og 
skoler i området. 
Boligutvikling er således 
avhengig av at barnehage- 
og skolekapasiteten i 
området økes. 

13 Annen relevant info 

 

 

Arealene ligger innenfor 
område som skal vurderes 
for fortetting i gjeldende 
arealstrategi for Bærum 
kommune 2014-2030. 

 

 

 

Oppsummering 

• Det er biologisk mangfold i tilknytning til området (Øverlandselva).  
• Forslaget innebærer gjenbygging av et åpent kulturlandskap og har store 

negative konsekvenser for landbruksjord.  
• Det er registrerte kulturminner innenfor området. 
• Forslaget medfører boligbygging i et stasjonsnært område, i tråd med 

overordnede føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 
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4.2 Ballerud 
 

Ballerud gård (12) 
Dagens 
formål: 

LNF-område 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

56 daa 

Forslagsstiller: Asplan Viak AS 
for Selvaag 
Bolig AS 

 

 

Ballerud skole (33) 
Dagens 
formål: 

LNF-område 

 

Foreslått 
formål:  

Skole 

Arealstørrelse 

 

18 daa 

Forslagsstiller: Interne innspill 
(Bærum 
kommune) 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Ingen kjente naturverdier i 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Området er avsatt LNF i 
gjeldende kommuneplan, 
men det er delvis 
gjenbygget. Det antas at 
det er vanskelig å 
tilbakeføre de gjenbygde 
områdene til dyrkbar 
mark. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 
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3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er en del av en 
viktig overordnet 
grønnstruktur og det går 
en turveier langs området. 

Turveien må ivaretas ved 
regulering og utbygging i 
området. 

Gjenbyggingen av den 
nordlige delen av området vil 
bryte opp det overordnede 
grøntdraget. 

4 Kulturminner/kulturmiljø Området er en del av et 
viktig kulturlandskap og 
landskapsbilde. 

 

En utbygging vil ha 
konsekvenser for 
opplevelsen av 
kulturlandskapet og 
landskapsbildet. Kulturmiljøet 
må hensyntas ved en 
eventuell utbygging. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Vegnettet i området er 
støykilder. 

Det kan være noe støy fra 
tilgrensende vegnett, det 
antas imidlertid at dette er 
innenfor gjeldende krav til 
støy. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Ingen kjente friluftsverdier 
i området.  

Det antas at barn og unge 
kan bruke deler av 
området, de nordøstlige 
delene, som leke- og 
oppholdsarealer i dag. 

Forslaget om skole øker 
tilbudet til barn og unge og vil 
kunne gjøre området 
attraktivt som lekeareal også 
utenfor skolens åpningstider. 

7 Sol/skygge Det er gode sol- og 
skyggeforhold i området. 

En eventuell skole eller 
boligutbygging må sikres 
tilfredsstillende utearealer. 
Boliger må sikres godt 
bomiljø. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Atkomstveiene er i dag av 
varierende kvalitet med 
varierende grad av 
tilrettelegging for gående. 

Både bolig- og skoleformål i 
området vil medføre økt 
trafikk 

Det må vurderes å kreve 
trafikksikkerhetstiltak i 
forbindelse med eventuelle 
reguleringssaker. 
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Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Det er begrenset kapasitet 
på vegnettet i dag, og 
tilretteleggingen for 
gående og syklende er 
varierende, jf. pkt. 9. 

Avstanden til 
kollektivstasjonene 
Gjønnes, Bekkestua og 
Høvik er henholdsvis ca. 
600-800 meter, ca. 900 
meter og ca. 1 km. 

Utbygging vil antagelig 
medføre øket trafikk, og det 
må gjøres trafikkanalyser ved 
eventuelle reguleringsplaner. 

12 Sosial infrastruktur 

 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er dårlig 
skolekapasitet i 
Bekkestuaområdet i dag, 
og ytterligere boligutvikling 
krever at skoletilbudet 
styrkes. 

Skolebyggingen medfører 
større skolekapasitet i et 
område med stort behov. En 
skole vil også gjøre det mulig 
å fortette andre steder i 
nærområdet. 

13 Annen relevant info   

 
 

Oppsummering 

• Området er en del av et sammenhengende grøntdrag og det går en turvei 
gjennom det. De foreslåtte tiltakene vil ha konsekvenser for landskap og 
kulturmiljø. 

• Skole innebærer styrket tilbud for barn og unge. 
• Veikapasitet må utredes. 
• Området er relativt stasjonsnært. 
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4.3 Steinskogen pukkverk 
 

Steinskogen (3) 
Dagens 
formål: 

LNF-område 

 

Foreslått 
formål:  

Råstoffutvinning 

Arealstørrelse 

 

170 daa 

Forslagsstiller: Franzefoss 
Pukk AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Området består av 
ordinær skog. Det er ikke 
registrert verdifulle 
naturtyper innenfor 
området. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser for biologisk 
mangfold, men biologisk 
mangfold må kartlegges ved 
en evt. reguleringsplan. 

2 Jord- og skogressurser Hele området er 
skogsmark. 

En utvidelse av pukkverket vil 
medføre tap av skogsarealer. 
Det bør stilles krav om 
revegetering/tilbakeføring 
etter endt drift i en eventuell 
reguleringsplan. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er en del av et 
større skogslandskap. 

Forslaget får konsekvenser 
for landskapet, jf. pkt 2. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor 
området, og området er 
ikke en del av et 
kulturmiljø. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Transport til og fra 
pukkverket bidrar til 
vegtrafikkstøy. 

Ikke endringer sammenlignet 
med dagens situasjon. 

6 Friluftsliv inkl. barn og Det ligger tur-/skiløyper Tiltaket kan få konsekvenser 
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unges bruk 

 

like i ytterkanten av 
området. 

for friluftslivet og barn og 
unges interesser i området. 
Det må sikres en buffer mot 
tur-/skiløyper. 

7 Sol/skygge Ikke relevant. - 

8 Radon Ikke relevant. - 

9 Trafikksikkerhet inkl. 
betydning for barn og 
unge 

Tiltaket medfører 
tungtrafikk til og fra 
området på samme nivå 
som i dag. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Bratt terreng og skjæringer 
i området. 

Rasfare må ivaretas i 
planleggings- og driftsfasen. 
Ingen vesentlige 
konsekvenser for 
allmennheten. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

Veikapasiteten i området 
er god, og det antas at 
tiltaket ikke vil medføre en 
vesentlig økning i 
tungtransport. 

Ingen kjente konsekvenser. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Ikke relevant. - 

13 Annen relevant info 

 

Området ligger i sin helhet 
innenfor markagrensen. 

Tiltak innenfor marka. 

 

Oppsummering 

• Biologisk mangfold må kartlegges. 
• Forslaget medfører tap av skogsareal. 
• Tiltaket har konsekvenser for landskapet. 
• Tiltaket har konsekvenser for friluftsliv. 
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4.4 Kirkeveien 59 
 

Kirkeveien 59 (4) 
Dagens 
formål: 

Næring 
(kontor/industri) 

 

Foreslått 
formål:  

Framtidig 
boligformål 

Arealstørrelse 

 

10 daa 

Forslagsstiller: Stor-Oslo 
prosjekt AS for 
Høvikhagen AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Ingen kjente naturverdier i 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og skogressurser Jord- og skogsressurser er 
ikke berørt. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området ligger inntil et 
viktig grøntdrag.  

For øvrig preges området 
av bebyggelse og anlegg. 

Utbyggingen kan ha 
konsekvenser for 
grøntdraget. Det må tas 
hensyn til grøntdraget ved 
utforming og plassering av 
eventuell ny bebyggelse. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Opprinnelig Løkeberg 
Leirvarefabrikk brant ned, 
det som står der i dag er 
en gjenoppbygning. 
Bygget har likevel en viss 
kulturminneverdi. 

 

En utbygging vil ha 
konsekvenser for 
kulturminnet. Muligheten for å 
transformere fabrikk-
bygningen til boligbygg bør 
vurderes. Videre bør 
fabrikken hensyntas ved 
utnyttelse av området og 
plassering og utforming av ny 
bebyggelse. 
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Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Deler av området er 
støyutsatt pga nærheten til 
Kirkeveien/fv. 163 – rød 
og gul støysone nærmest 
veien. 

Det må gjøres støyfaglige 
utredninger ifm detaljplaner. 
Støyforholdene må 
hensyntas ved boligbygging 
og avbøtende tiltak må 
etableres ved behov. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

 

Området brukes ikke til 
friluftsliv. Barn og unge har 
interesser knyttet til 
grøntdraget med gang- og 
sykkelveg. 

Se pkt. 3. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området i området i dag. 

Ved boligbygging må det 
sikres et godt bomiljø, 
herunder utearealer med 
gode solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Kirkeveien er opparbeidet 
med gang- og sykkelveg, 
samtidig ligger området 
inntil et turdrag. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

Vegkapasiteten i området 
er per i dag ok, og det er 
et godt tilbud til gående og 
syklende i området, jf. pkt. 
9. 

En utbygging vil medføre økt 
biltrafikk i området. Det må 
gjøres trafikale vurderinger i 
forbindelse med en eventuell 
reguleringsprosess. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er relativt liten 
barnehage- og 
skolekapasitet i området. 

En utbygging vil medføre 
større press på eksisterende 
barnehager og skoler. 

13 Annen relevant info   
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Oppsummering 

• Forslaget kan ha negative konsekvenser for grøntdraget og turveien øst for 
området. 

• Det er registrert et kulturminne innenfor området. 
• Området er støyutsatt pga. beliggenheten ved en trafikkert vei. 
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4.5 Bekkestua (vurdering av seks forslag) 
 

Gamle Ringeriksvei 30 (5) 
Dagens 
formål: 

Bolig/forretning 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål 

Arealstørrelse 

 

3,5 daa 

Forslagsstiller: Arcasa 
Arkitekter AS 

 
 

Nadderudvn/Fagertunvn (6) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Framtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

3,6 daa 

Forslagsstiller: Puls Arkitekter 
AS 

 

  

Bærum kommune  Asplan Viak AS 
 



21 
 

 

Bekkestua (gbnr. 17/123, 125, 1024, 202, 1101, 122, 126, 1100, 
144, 1103, 121, 97, 595 og 431) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål 

Arealstørrelse 

 

13 daa 

Forslagsstiller: AF Gruppen 
Norges AS 

 
 

Bekkestumyra (9) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Framtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

23 daa 

Forslagsstiller: Spor Arkitekter 
AS for Kristian 
Haslum 
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Bekkestua skole (37) 
Dagens 
formål: 

Bolig/erverv/ 
friområde 

 

Foreslått 
formål:  

Skole 

Arealstørrelse 

 

13 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
 

Kleivveien 1 

Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål 

Arealstørrelse 

Herunder 
dyrkbar 
jord/skog 

2,2 daa 

Forslagsstiller: Sandvika 
Advokatkontor 
DA 
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Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er registrert en viktig 
naturtype vest for 
Bekkestumyra (Barskog).  

Det er ikke registrert 
verdifulle naturtyper i de 
andre områdene. 

Viktige naturyper må 
hensyntas ved regulering. 
Alle reguleringsplaner skal 
vurderes ihht. 
naturmangfoldloven. Det er 
særlig forslaget for 
Bekkestumyra som antas å 
kunne ha konsekvenser for 
biologisk mangfold. 

2 Jord- og skogressurser Bekkestumyra består av 
gammel dyrka mark, men 
er avsatt til bolig i 
gjeldende kommuneplan.  

For øvrig berøres ikke 
jord- og skogressurser. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Bekkestua sentrum har 
per i dag ikke noen 
allment tilgjengelig 
grøntstruktur. 

Bekkestumyra en av få 
grønne lunger igjen i 
området, området er også 
en del av 
sammenhengende 
grønnstruktur mellom 
Gjønnes og Store 
Stabekk. 

Ny skole (Innspill 37) er 
foreslått i et område som 
inngår i et viktig 
overordnet 
grøntdrag/hovedturvei i 
kommunen. Samtidig går 
Nadderudbekken i rør 
gjennom området for 
skolen. 

Forslagene innebærer 
ytterligere fortetting på 
Bekkestua. Man må vurdere 
å legge til rette for 
parkarealer i eventuelle 
reguleringsplaner. 

Boligbygging i Bekkestumyra 
vil bryte opp det 
sammenhengende 
grøntdraget. 

Det bør sikres en 
gangforbindelse på tvers av 
Bekkestumyra. 

Det overordnede 
grøntdraget/turveinettet må 
ivaretas i reguleringsplan. 
Nadderudbekken må 
vurderes for gjenåpning 
(Innspill 37). 

 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er registrert flere 
kulturminner innenfor 
områdene (gjelder særlig 
innspill 5, 6 og innspillet 
for Bekkestua). Nevnte 
områder inngår i tillegg i 
større overordnede 
kulturmiljøer. 

En utbygging vil kunne ha 
negative konsekvenser for 
kulturminnene innenfor og i 
tilknytning til områdene og for 
opplevelsen av kulturmiljøet 
som helhet. Bevaringsverdien 
bør vurderes og eventuelle 
utbygginger tilpasses etter 
hvilken verdi kulturminnene 
har. 
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Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Det kan være noe 
vegtrafikkstøy pga 
beliggenheten langs 
trafikkerte veier. 

Støyforholdene må 
hensyntas ved eventuell 
etablering av 
boligbebyggelse. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

 

Barn og unge antas å 
kunne bruke Bekkestumya 
som uformelt leke- og 
oppholdsareal i dag. Samt 
at de bruker friområdet i 
tilknytning til innspill 47 
(skolen). For øvrig bruker 
ikke barn og unge 
områdene i dag, ut over 
boligenes utearealer. 

Forslagene innebærer 
fortetting og færre mulige 
lekearealer for barn og unge. 
Barn og unge må tas henyn 
til i eventuelle 
reguleringsplaner. 

Forslaget om skole vil øke 
tilbudet til barn og unge. 
Skolens uteaeraler vil kunne 
bli attraktive leke- og 
oppholdsaealer for barn og 
unge også utenfor skolens 
åpningstider. 

7 Sol/skygge Det er generelt gode 
solforhold i områdene i 
dag. 

Tette utbygginger stiller 
ekstra høye krav til kvalitativt 
gode utearealer. Høy 
utnyttelse på enkelte 
eiendommer vil kunne ha 
konsekvenser for tilliggende 
eiendommer i form av 
slagskygge o.l. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Det er varierende tilbud til 
gående og syklende i 
området. 

Ved større utbygginger bør 
det foreligge mobilitetsplaner 
og vurderes tiltak for å bedre 
forholdene for gående og 
syklende. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 
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Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Trafikknettet har 
begrenset kapasitet i dag. 
Det antas imidlertid at 
realisering av en evt. ny 
tverrforbindelse i Bærum 
vil bedre den trafikale 
situasjonen i 
Bekkestuaområdet, og 
dermed gjøre det lettere å 
håndtere større 
utbygginger. 

Planområdene ligger alle i 
relativ nærhet til 
Bekkestua stasjon med 
god kollektivdekning. 

Søndre Lenke (planlagt 
tverrforbindelse i Bærum) 
beslaglegger arealer i 
Bekkestumyrområdet. 

Boligbygging og økt trafikk 
vil ha negative 
konsekvenser for 
trafikkavviklingen på 
vegnettet i området, slik 
situasjonen er i dag. Det må 
utføres trafikkanalyser og 
gjøres konkrete vurderinger 
i den enkelte 
reguleringssak. 

Boligutvikling med høy 
utnyttelse i stasjonsnære 
områder øker 
kundegrunnlaget for 
kollektivtransport og kan 
være med på å redusere 
antall bilreiser. Dette er i 
tråd med overordnede 
føringer 

En eventuell utbygging av 
Bekkestumyra bør avvente 
endelig trasévalg for 
Søndre Lenke. 

12 Sosial infrastruktur 

 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Barnehagene og skolene i 
området har per i dag liten 
kapasitet. 

 

 

 

Det er foreslått en skole i 
innspill 37. 

Boligutbygginger vil 
medføre økt press på 
barnehagene og skolene. 
Det er nødvendig med nye 
barnehage- og skoleplasser 
før man kan tillate større 
utbygginger i området. 

Hvis skolen bygges vil 
skolekapasiteten følgelig 
øke, og dette vil kunne 
avhjelpe noe av presset på 
skoleplasser. 

13 Annen relevant info 

 

Områdene bør ses under 
ett, slik at man kan gjøre 
overordnede vurderinger 
av hvilken utvikling som er 
mest hensiktsmessig på 
Bekkestua.  

I senteranalysen for 
Bærum kommunen har 
man landet på at 
sentrumsavgrensningen 
på Bekkestua kan utvides 
noe i nord og sørøst for å 
legge til rette for en mer 
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tydelig avgrensning 
mellom sentrum, 
overordnet infrastruktur og 
randbebyggelse. 
Utviklingen på Bekkestua 
må også ses i 
sammenheng med 
utviklingen på Gjønnes. 

 

 

Oppsummering 

• Det er registrert biologisk mangfold i tilknytning til Bekkestumyra (innspill 6). 
• Den foreslåtte skolen og eventuell boligbygging i Bekkestumyra vil kunne ha 

negative konsekvenser for grøntstrukturen i området (innspill 37 og 6). 
• Forslagene vil kunne ha negative konsekvenser for kulturminner i området 

(innspill 5, 6 og Bekkestua). 
• Skole vil øke tilbudet til barn og unge (innspill 37). 
• Konsekvenser for lokalveinettet må utredes. 
• Forslagene innebærer fortetting i et stasjonsnært område, i tråd med 

overordnende føringer. 
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4.6 Granfos Næringspark 
 

Granfos Næringspark (8) 
Dagens 
formål: 

Erverv 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig/Næring 

Arealstørrelse 

 

50 daa 

Forslagsstiller: DNB 
Livsforsikring 
ASA/DNB 
Eiendoms-
holding AS/ 
Granfos 
Næringspark AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Området ligger langs 
Lysakerelva, som sammen 
med tilliggende områder 
kan regnes som et viktig 
område for naturmangfold. 

Eventuelle utbygginger må 
ta hensyn til Lysakerelva. 
Det må settes av et belte 
langs Lysakerelva til 
friområde/grøntdrag, jf. 
kommunedelplan for 
Lysakerelva. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser er 
ikke berørt. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området ligger langs 
Lysakerelva, jf. pkt 1. Det 
er et sammenhengebde 
grøntdrag langs elva. 

 

Utbygginger må ta hensyn 
til Lysakerelva og 
allmennhetens tilgang til 
elva bør sikres, for 
eksempel gjennom en turvei 
langs Bærumssiden av 
elva, samt grøntdraget. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er flere registrerte 
kulturminner innenfor 
området, og området 
inngår i et større prioritert 
kulturmiljø. 

 

En eventuell utbygging vil 
kunne ha negative 
konsekvenser for 
kulturminnene og den 
helhetlige opplevelsen av 
kulturmiljøet. Kulturminner 
må hensyntas ved 
regulering, gjennom 
utnyttelse av delområder, 
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plassering og utforming av 
bebyggelse. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy De sørligste delene av 
området er støyutsatte på 
grunn av nærheten til 
toglinjen. 

Støyforholdene må 
hensyntas ved 
boligbygging, og det må 
etableres støyreduserende 
tiltak ved behov. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Barn og unge bruker ikke 
området i dag. 

En eventuell turvei og 
friområder langs 
Lysakerelva kan være 
positivt for barn og unge. 

7 Sol/skygge Området skrår noe mot 
øst og inneholder 
bebyggelse i 1 til 6 etasjer. 
Varierende solforhold. 

Boliger må sikres gode, 
varierte utearealer med 
gode solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Vollsveien er svært 
trafikkert, men er 
opparbeidet med tosidig 
fortau ved området. Det er 
gang- og sykkelveg til 
Lysaker stasjon fra 
området. 

Trafikksikkerheten må 
ivaretas ved regulering. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Områdene nærmest 
Lysakerelva er flomutsatt. 

Det må tas hensyn til 
flomfare ved plassering og 
prosjektering av ny 
bebyggelse. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Det er per i dag dårlig 
kapasitet i Vollsveien. 
Området har imidlertid 
gode gang- og 
sykkelforbindelser øst og 
vestover, og ligger i 
umiddelbar nærhet av 
kollektivknutepunktet 

En boligutbygging innenfor 
området vil kunne medføre 
øket trafikk i Vollsveien. Det 
må gjøres trafikkanalyser 
ved regulering. 

Områdets beliggenhet i 
nærheten av 
kollektivknutepunktet 
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Lysaker. Lysaker, med gode gang- 
og sykkelforbindelser, vil 
øke kundegrunnlaget for 
kollektivtrafikken samt legge 
til rette for gåing og sykling. 
Dette kan være med på å 
redusere bilreiser, og er i 
tråd med overordnede 
føringer som vektlegger 
fortetting i kollektivnære 
områder. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Kapasiteten på 
barnehager og skoler i 
området er ikke god i dag. 

Boligutbygging vil medføre 
ytterligere press på 
barnehager og skoler i 
området. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget kan ha konsekvenser for Lysakerelva og friarealer langs vestsiden av 
elva. 

• Forslaget kan ha konsekvenser for kulturminner innenfor området. 
• Det er liten kapasitet i Vollsveien. Trafikkutredninger må gjøres i forbindelse 

med eventuelle reguleringsarbeider. 
• Det er behov for øket skole- og barnehagekapasitet i området. 
• Forslaget innebærer boliger og fortetting i et kollektivknutepunkt, i tråd med 

overordnede føringer. 
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4.7 Teleplanlokket 
 

(10) 
Dagens 
formål: 

Erverv/Veiareal 

 

Foreslått 
formål:  

Erverv 

Arealstørrelse 

 

25 daa 

Forslagsstiller: Teleplan AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert 
biologisk mangfold i 
området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
blir ikke berørt. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er allerede 
preget av annlegg og 
bebyggelse. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner i eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Områdets beliggenhet 
over en vei, i et svært 
trafikkert område gjør det 
støyutsatt. 

Det er ikke foreslått 
støyfølsomme formål. Ingen 
vesentlige konsekvenser. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Barn og unge bruker ikke 
området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Ikke relevant. - 

8 Radon Ikke relevant. - 
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9 Trafikksikkerhet Området er svært 
trafikkert, men 
hovedsakelig et kontor-
/næringsområde. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Veikapasiteten i området 
antas å være 
tilfredsstillende i dag. 

Ingen nye avkjørsler. 

Området ligger i nærheten 
av kollektivknutepunktet 
Lysaker, og en 
gjennomføring av 
Fornebubanen vil kunne 
bidra til å øke 
kollektivdekning i området 
ytterligere. 

Forslaget medfører 
utbygging på lokk over 
offentlig veggrunn. 

Statens vegvesen har 
interesser i området, og må 
involveres i et eventuelt 
planarbeid. 

En høyere utnyttelse av 
området vil medføre økt 
trafikk. Trafikkvurderinger 
må gjøres i reguleringsplan. 

Høy utnyttelse i 
kollektivknutepunkt er i tråd 
med overordnede føringer. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Ikke relevant. 

 

- 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget innebærer bygging på lokk over offentlig vei og kan ha konsekvenser 
for veien. Statens vegvesen må involveres i et eventuelt planarbeid. 
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4.8 Stabekk sentrum 
 

Nedre Stabekk (11) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig 
bolig/forretning 

Arealstørrelse 

 

3,5 daa 

Forslagsstiller: Inge Lødner for 
Br. Kolstad 
Installasjon AS 

 
 

Stabekk sentrum (28) 
Dagens 
formål: 

Bolig/trafikkomr
åde 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål 

Arealstørrelse 

 

20 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ingen kjente 
naturverdier innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og skogressurser Jord- og skogsressurser 
blir ikke berørt. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 

Det er et regulert 
grøntareal/park innenfor 

Parken forutsettes ivaretatt. 
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vassdrag området. 

For øvrig består området 
av bebyggelse og anlegg. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er flere registrerte 
kulturminner innenfor 
området, inkludert 
regulerte hensynssoner. 

 

Forslaget for Nedre Stabekk 
innebærer riving av 
kulturminne som er regulert 
hensynssone bevaring. 
Kulturminner må ivaretas 
ved regulering og tas 
hensyn til ved plassering og 
utforming av eventuell ny 
bebyggelse. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er støyutsatt på 
grunn av nærheten til 
toglinjen, samt 
vegtrafikkstøy fra Gamle 
Drammensvei. 

Det må sikres 
tilfredsstillende støyforhold i 
henhold til gjeldende 
retningslinjer. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Det er en park innenfor 
området som brukes av 
barn og unge. 

Parken forutsettes bevart. 
Ingen vesentlige 
konsekvenser for barn og 
unges interesser. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området i dag. 

Tett boligbebyggelse 
medfører utfordringer 
knyttet til boligenes 
utearealer. 

Ved oppføring av boliger 
må det sikres et godt 
bomiljø, med gode 
utearealer (herunder sol- og 
skyggeforhold). 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Gående- og syklendes 
interesser er godt ivaretatt 
i dag gjennom fortau og 
gang- og sykkelveger. 

En fortetting i området vil 
medføre økt trafikk. 

Ved en eventuell fortetting 
av området må gående og 
syklendes interesser 
ivaretas. 
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Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjente risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Deler av området er avsatt 
trafikkområde, 
tverrforbindelse. Denne er 
imidlertid ikke lengre 
aktuell.  

Gamle Drammensvei er 
trafikkert. En etablering av 
ny tverrforbindelse i 
Bærum vil kunne redusere 
trafikken i området. 

Ved fortetting vil trafikken til 
og fra området antagelig 
øke. Det må foretas 
trafikkvurderinger ved 
regulering innenfor 
området. 

Gående og syklende er 
godt ivaretatt per i dag, jf. 
pkt 9. Myke trafikanter må 
tas hensyn til ved 
regulering. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Eksisterende barnehager 
og skoler i området har lite 
ledig kapasitet. 

Forslagene innebærer 
potensielt boligbebyggelse 
innenfor området. 

Boligbygging vil medføre 
behov for barnehage- og 
skoleplasser i et område 
med liten kapasitet i dag. 

13 Annen relevant info 

 

 

Planområdene inngår i 
området som i 
senteranalyse for Bærum 
kommune er foreslått som 
et utbyggingsområde. Det 
er imidlertid påpekt at det 
må stilles høye krav til ny 
bebyggelse for ikke å 
risikere såkalt stedstap. 

 

 

 

Oppsummering 

• Forslagene kan ha konsekvenser for parken i området. 
• Forslaget for Nedre Stabekk vil ha negative konsekvenser for kulturminne. 
• Området er støyutsatt på grunn av beliggenheten mellom en trafikkert vei og 

jernbanelinjen. 
• Det må gjøres trafikkvurderinger i eventuelle planarbeid. 
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4.9 Hans Haslums vei 2 
 

Hans Haslums vei 2 (12) 
Dagens 
formål: 

Erverv 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

7,9 daa 

Forslagsstiller: Arkitektkontoret 
GASA AS 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ingen kjente 
naturverdier innenfor 
området.  

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og skogressurser Jord- og skogsressurser 
blir ikke berørt. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Deler av området består 
av trær/vegetasjon i dag, 
det inngår imidlertid ikke i 
noen overordnet 
grøntstruktur. 

Forslaget kan innebære 
nedhugging av eksisterende 
trær. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ingen kulturminner 
innenfor området, og det 
er ikke del av et 
kulturmiljø. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er utsatt for 
vegtrafikkstøy fra Gamle 
Ringeriksvei. Områdene 
nærmest vegen ligger i 
rød støysone, mens resten 
av området ligger i gul 
støysone, ifølge 

Ved etablering av boliger 
må man sikre at gjeldende 
retningslinjer for støy 
tilfredsstilles. 
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vegvesenets 
støyvarslingskart. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Barn og unge bruker ikke 
området i dag. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

7 Sol/skygge Området skråner mot sør. 
Solforholdene i området er 
gode i dag. 

Forslaget innebærer 
etablering av tett 
boligbebyggelse. 

Boligene må sikres et godt 
bomiljø og gode utearealer 
(herunder sol- og 
skyggeforhold). Høy og tett 
bebyggelse kan få 
konsekvenser for 
bakenforliggende 
bebyggelse i form av 
slagskygge. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet  Gamle Ringeriksvei er 
opparbeidet med tosidig 
fortau/gang- og sykkelveg 
langs området. 

Boligbygging vil medføre 
flere gående og syklende i 
området. Myke trafikanter 
må hensyntas og tiltak 
vurderes ved regulering. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjente risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Vegnettet i området har 
begrenset kapasitet. 
Området har atkomst fra 
Hans Haslums vei. 

Gående og syklende er 
ivaretatt i området i dag, jf. 
pkt. 9. 

Området ligger ca. 950 m 
fra Gjønnes Stasjon. 

Forslaget medfører økt 
trafikk i området. Det må 
gjøres trafikale vurderinger 
av hvor mye trafikk 
vegnettet tåler ved 
regulering. 

Ved en eventuell utbygging 
må behovet for en 
fotgjengerkrysnings over 
Gamle Ringeriksvei i 
tilknytning til området 
vurderes. 

Forslaget innebærer 
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utbygging med høy 
utnyttelse i et område som 
er relativt langt fra et 
kollektivknutepunkt/-stasjon. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Barnehage- og 
skolekapasiteten i området 
er relativt begrenset. 

Boligbygging vil øke presset 
på eksisterende barnehager 
og skoler. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Området er støyusatt pga beliggenheten ved en trafikkert vei. 
• Forslaget kan ha konsekvenser for trafikksikkerhet, herunder myke trafikanter. 
• Forslaget medfører økt trafikk til og fra området – trafikkvurderinger må gjøres 

som en del av et eventuelt planarbeid. 
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4.10 Kirkerudbakken 
 

Kirkerudbakken (13) 
Dagens 
formål: 

Område 1: 

LNF/Friområde 

Område 2: 

LNF-område 

 

Foreslått 
formål:  

Idrettsanlegg 

Arealstørrelse 

Herunder 
dyrkbar 
jord/skog 

Område 1: 

3,3 daa 

Område 2: 

14 daa 

Forslagsstiller: Bærums 
Skiklubb 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er registrert viktige 
naturtyper i tilknytning til 
området. 

Forslaget kan innebære 
inngrep i områder med 
biologisk mangfold. Det må 
gjøres særskilt vurderinger i 
forhold til 
naturmangfoldloven ved en 
regulering. 

2 Jord- og skogressurser Områdets del 2 er skog i 
dag. 

Begrenset tap av produktiv 
skogsmark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Kirkerudbakken er godt 
synlig i landskapet i dag. 
Bakken ligger for øvrig i 
det som i dag oppleves 
som grønne, skogkledde 
åser. 

Områdets del 2 innebærer 
trolig noe avskoging og 
terrenginngrep. Dette kan 
gjøre Kirkerudbakken enda 
mer eksponert når det 
gjelder fjernvirkning. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Ingen kjente kulturminner 
blir berørt. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

 

 

Bærum kommune  Asplan Viak AS 
 



39 
 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Det er støy fra Skuiveien i 
området, samt at 
skitrekket genererer noe 
støy. 

Forslaget innebærer ingen 
endringer i disse 
forholdene. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Det går en turvei nordvest 
i området.  

 

Turveien må ivaretas.  

Forslaget innebærer et 
bedre tilbud til barn og 
unge. Barn- og unges 
interesser er ivaretatt. 

7 Sol/skygge Ikke relevant - 

8 Radon Ikke relevant. - 

9 Trafikksikkerhet inkl. 
betydning for barn og 
unge 

Skuiveien er opparbeidet 
med gang- og sykkelveg 
på samme side som 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Det er registrert 
utløsningsområder for skred 
innenfor området. 

Skredsikkerheten i område 
1 må ivaretas. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Vegkapasiteten i området er 
god i dag. 

Det er busstopp i tilknytning 
til området, og Skuiveien er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg, jf. pkt. 9. 

Forslaget medfører ikke 
vesentlig økt trafikk. Ingen 
vesentlige konsekvenser. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Ikke relevant. 

 

 

- 

13 Annen relevant info 

 

 

Deler av forslagene er også 
inkludert i kommunedelplan 
for Tanumplatået og 
Hornimarka. 
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Oppsummering 

• Forslaget kan medføre inngrep i biologisk mangfold. 
• Forslaget innebærer noe avskoging. 
• Tiltaket vil ha konsekvenser for landskap og fjernvirkning. 
• Tiltaket kan ha konsekvenser for turvei innenfor området. 
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4.11 Gjønnes 
 

Gjønnes gård (14) 
Dagens 
formål: 

LNF-område 

 

Foreslått 
formål:  

Grønnstruktur/ 
friområde/bolig 
og næring 

Arealstørrelse 

 

90 daa 

Forslagsstiller: Spor Arkitekter 
AS 

 
 

Gjønnes stasjon (25) 
Dagens 
formål: 

Fremtidig bolig, 
LNF-område, 
trafikkareal, 
erverv 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig, 
erverv 

Arealstørrelse 

 

30 daa 

Forslagsstiller: Jon Holt/Asplan 
Viak AS 
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Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturverdier innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Deler av området i innspill 
14 er avsatt LNF i gjeldende 
kommuneplan. Store deler 
av dette arealet foreslås 
omregulert til friområde – 
park, mens gårdsanlegget 
er foreslått regulering 
bolig/næring. 

Området for Gjønnes 
stasjon, innspill 25, er 
avsatt flere ulike formål i 
gjeldende kommuneplan: 
fremtidig boligområde, LNF-
område, trafikkareal og 
område for erverv. 

Forslagene medfører 
omregulering og 
omdisponering av dyrka 
mark. 

 

 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Det går en turvei gjennom 
Gjønnes gårdområdet 
(innspill 14). Denne er 
foreslått ivaretatt gjennom 
reguleringsplan. Turveien 
ender i området for Gjønnes 
stasjon (innspill 25). 

Turveien skal/må ivaretas. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Gårdsanlegget (Gjønnes 
Gård) er et kulturminne 
(innspill 14).  

 

Gårdsanlegget er foreslått 
avsatt til bolig- og 
næringsformål. 

Dersom forslaget innebærer 
ny bebyggelse innenfor 
gårdsanlegget, vil dette ha 
negative konsekvenser for 
opplevelsen av 
gårdsanlegget og dets 
tilknytning til 
grønnstrukturen. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Gamle Ringeriksvei og 
Gjønnesjordet er trafikkerte 
veier som gjør områdene 
støyutsatt. 

 

Det må tas hensyn til 
støyforhold ved planlegging 
av ny bebyggelse med 
støyfølsomme formål, og 
gjeldende retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn Store deler av Forslaget for Gjønnes gård 
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og unges bruk Gjønnesjordet foreslås 
regulert til friområde – park 
(innspill 14).  

medfører store leke og 
oppholdsarealer for barn og 
unge. 

7 Sol/skygge Områdene er flate, med 
gode solforhold. 

 

Forslaget for Gjønnes 
stasjon innebærer tett 
bebyggelse (innspill 14). 

Ved boligbygging må det 
sikres et godt bomiljø, 
herunder utearealer med 
gode solforhold.  

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Det er opparbeidet gang- og 
sykkelveg, samt planskilte 
undergang til området. 
Vegstandarden er 
tilfredsstillende i området i 
dag. 

Trafikksikkerhet er godt 
ivaretatt i forslaget for 
Gjønnes gård. 

 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Det foreslås ikke vesentlig 
økt utnyttelse av Gjønnes 
gård (innspill 14). 

 

Gjønnes stasjon foreslås 
utbygget med høy 
utnyttelse (innspill 25). 

Vegnettet har god kapasitet 
i dag. 

Forslaget for Gjønnes gård 
har ingen kjente 
konsekvenser for teknisk 
infrastruktur. 

Forslaget for Gjønnes 
stasjon vil medføre 
betydelig boligbygging i et 
stasjonsnært område (over 
Gjønnes stasjon). 

Boligutvikling i tråd med 
overordnede føringer om 
samordnet areal- og 
transportbruk. 

Planlagt ny tverrforbindelse 
(ny E18 – 
Bærumsdiagonalen) 
berøres, og det er foreslått 
lokk over eksisterende veg. 

Tunnelinnslaget til 
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tverrforbindelsen må flyttes 
ca. 200 meter mot sørøst 
sammenlignet med 
forslaget som ligger inne i 
KDP E18. Statens 
vegvesen må involveres i et 
eventuelt planarbeid når det 
gjelder overbygging av veg, 
samt ifm E18 (innspill 25). 

Forslaget for Gjønnes gård 
berører også 
innfartsparkeringen på 
Gjønnes stasjon. 

Det legges opp til 
parkeringshus som 
viderefører 
innfartsparkering (innspill 
14). 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Barnehager og skoler i 
området har liten ledig 
kapasitet. 

 

 

Forslaget for Gjønnes gård 
medfører hovedsakelig 
omregulering til friområde – 
park. 

Forslaget for Gjønnes gård 
har ingen kjente 
konsekvenser for den 
sosiale infrastrukturen i 
området (innspill 14). 

Forslaget for Gjønnes 
stasjon medfører betydelig 
boligbygging (innspill 25). 

Utbyggingen vil øke presset 
på eksisterende barnehager 
og skoler betydelig. Det er 
behov for flere barnehage 
og skoleplasser. 

13 Annen relevant info   
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Oppsummering 

• Forslaget for Gjønnes gård innebærer nedbygging av dyrka mark (innspill 14). 
• Tiltakene kan ha konsekvenser for turvei gjennom området. 
• Områdene er støyutsatt pga trafikkerte veier og t-banelinjen. 
• Forslaget for Gjønnes gård innebærer nye leke- og rekreasjonsarealer. Dette er 

positivt for barn og unge (innspill 14). 
• Forslaget for Gjønnes stasjon har konsekvenser for planlagt tverrforbindelse 

(Bærumsdiagonalen) i KDP E18 (innspill 25). 
• Boligutbygging på Gjønnes stasjon vil øke presset på eksisterende barnehager 

og skoler (innspill 25). 
• Den stasjonsnære beliggenheten gjør at forslaget om fortetting rundt Gjønnes er 

i tråd med overordnede føringer om samordnet areal- og transportplanlegging 
(innspill 25). 
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4.12 Høvik 
 

Snoveien 17/19 (15) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål 

Arealstørrelse 

 

10,5 daa 

Forslagsstiller: Arcasa 
Arkitekter AS 

 
 

Høvik (33) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

22 daa 

Forslagsstiller: Internt inspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

n
r 

Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturverdier innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser blir 
ikke berørt. 

Ingen kjente konsekvenser. 
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3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området mellom E18 og 
Markalleen fremstår i dag 
som et grønt 
småhusområde med mye 
trær. Området inneholder 
også et lite høydedrag, 
langsgående med E18. 

Utbygging av området 
mellom Markalléen og E18 
vil føre til nedhugging av 
eksisterende trær og 
terrenginngrep i området. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er flere registrerte 
kulturminner innenfor 
området. Innenfor Snoveien 
er det regulert hensynssone 
bevaring. 

Forslagene innebærer 
inngrep i og rivning av 
kulturminner. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Planområdene er svært 
støyutsatt på grunn av 
beliggenheten ved 
toglinjen/Høvik stasjon og 
mellom toglinjen og E18. 
Ifølge Statens vegvesen 
støyvarslingskart ligger 
store deler av 
planområdene i rød og gul 
støysone. 

E18 skal antagelig legges 
under bakken forbi området. 

Forslagene innebærer 
boligutvikling i svært 
støyutsatte områder. Det 
bær gjøres støyfaglige 
utredninger i 
reguleringssaker for å sikre 
at man kan tilfredsstille 
gjeldende krav til støy. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Det er ingen 
friluftsinteresser i området. 
Det er ikke leke- og 
rekreasjonsområder for 
barn og unge innenfor 
områdene. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Snoveien 17/19 skråner mot 
sør og har gode solforhold. 
Området mellom 
Markalleen og E18 har per i 
dag gode solforhold. 

Boliger må sikres et godt 
bomiljø, herunder gode 
utearealer og solforhold. 
Høy tett bebyggelse kan 
skape utfordringer i form av 
slagskygge for 
omkringliggende 
bebyggelse. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Markalleen er opparbeidet 
med fortau i dag, for øvrig 
er fotgjengere og syklister 
relativt godt ivaretatt i 
området.  

Forslagene vil medføre øket 
trafikk på lokalvegnettet. 
Trafikksikkerheten både for 
kjørende og myke 
trafikanter må ivaretas i 
forbindelse med eventuelle 
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reguleringsplaner. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Kapasiteten på vegnettet i 
området er middels. Det 
foreligger planer for 
omlegging av E18. 

Planområdene ligger i nær 
tilknytning til Høvik stasjon 
og med relativt gode gang 
og sykkelforbindelser alle 
veier. 

Forslagene medfører 
antagelig en betydelig 
trafikkøkning på 
lokalvegsystemet. Det må 
gjøres trafikkvurderinger i 
forbindelse med 
reguleringsplaner. Området 
mellom Markalleen og E18 
vil bli berørt i 
anleggsperioden for ny E18. 

Forslagene innebærer 
konsentrert boligbygging i et 
stasjonsnært område med 
godt tilbud til gående og 
syklende i tråd med 
overordnede føringer. 

12 Sosial infrastruktur 

 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er ikke ledig kapasitet i 
eksisterende skoler og 
barnehager. 

 

 

Forslagene vil medføre en 
betydelig befolkningsøkning 
i området og press på 
eksisterende skoler og 
barnehager. 

13 Annen relevant info 

 

 

Høvik er utpekt som et 
utbyggingsområde med høy 
og tett utnyttelse i 
senteranalysen for Bærum 
kommune. Planlegging må 
imidlertid ses i 
sammenheng med ny E18. 
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Oppsummering 

• Forslaget for Markalleen innebærer konsekvenser for landskap. 
• Forslagene vil ha negative konsekvenser for kulturminner. 
• Området er svært støyutsatt på grunn av E18 og toglinjen (snustasjon på Høvik) 
• Forslagene vil ha trafikale konsekvenser på lokalveinettet. 
• Boligbygging vil øke presset på eksisterende skoler og barnehager. 
• Området er et kollektivknutepunkt og fortetting vil være i tråd med overordnede 

føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 
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4.13 Oustøya 
 

Oustøya (16) 
Dagens 
formål: 

LNF-område, 
Vannareal for 
allment friluftsliv 

 

Foreslått 
formål:  

Bebyggelse og 
anlegg – 
idrettsanlegg 
(på land) og 
bruk og vern av 
sjø og vassdrag 
– småbåthavn 

Arealstørrelse 

 

Det ønskes lagt 
til rette for 
brygge på 100X 
2,7 meter og 
klubbhus på 89 
m2. 

Forslagsstiller: Hans Heiberg 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Tilgrensende områder har 
store naturverdier og deler 
av disse er regulert 
naturvernområde. Sjø- og 
landområdet er avmerket 
som viktig for vade-, måke, 
og alkefugler. 

Forslaget kan ha 
konsekvenser for viktige 
naturtyper. Det må ved 
regulering sikres at det ikke 
gjøres inngrep i viktige 
naturtyper. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser blir 
ikke berørt. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Det er store grøntområder 
med turveier på Oustøya, 
og tiltaket ligger i 
strandsonen. 

 

Forslaget kan øke 
tilgjengeligheten til 
grøntområdene på Oustøya 
om allmennheten sikres 
tilgang til det foreslåtte 
anlegget. 

Den foreslåtte bryggen 
medfører inngrep i 
strandsonen. For øvrig 
ingen kjente konsekvenser 
for landskapet. 

Bærum kommune  Asplan Viak AS 
 



51 
 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Ikke relevant. - 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

 

Se pkt. 3. Forslaget kan innebære en 
privatisering av strandsonen 
hvis allmennheten ikke 
sikres tilgang. 

7 Sol/skygge Området har svært gode 
solforhold. 

Ingen kjente konsekvenser. 

8 Radon Ikke relevant. - 

9 Trafikksikkerhet  Det vil kun være båttrafikk 
til og fra området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Deler av området ligger 
under kote + 2,5m. 

Springflo og evt. 
havnivåstigning må 
hensyntas ved plassering 
og prosjektering av et 
eventuelt klubbhus. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur Ikke relevant. - 

12 Sosial infrastruktur Ikke relevant. - 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget kan ha konsekvenser for naturverdier i og i tilknytning til området. 
• Forslaget kan innebære økt tilgjengelighet for allmennheten hvis det sikres 

gjennom regulering, hvis ikke, kan det innebære en privatisering av 
strandsonen. 

• Springflo og havnivåstigning vil måtte hensyntas. 
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4.14 Eiksmarka senter 
 

(18) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål 

Arealstørrelse 

 

3,5 daa 

Forslagsstiller: Make Arkitekter 
på vegne av 
Eiksmarka 
Utvikling AS ved 
Profier AS. 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ingen kjente 
naturverdier innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området fremstår som et 
småhusområde med grønt 
preg. 

Eksisterende trær vil 
antagelig bli felt. For øvrig 
ingen konsekvenser for 
landskapet. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Niels Leuchs vei og t-
banelinjen er støykilder i 
området. 

Ved etablering av 
støyfølsomme formål må 
det tas hensyn til 
støyforhold, og gjeldende 
retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Barn og unge bruker ikke 
området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 
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7 Sol/skygge Området har gode 
solforhold i dag.  

Forslaget innebærer 
fortetting. 

Ved boligbygging må det 
sikres et godt bomiljø, 
herunder utearealer og 
solforhold. Høy og tett 
bebyggelse kan skape 
problemer for 
omkringliggende 
bebyggelse i form av 
slagskygge. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Det antas at området vil ha 
atkomst fra Niels Leuchs vei 
via Bekkegrenda. 
Atkomsten har gode 
siktforhold. 

Niels Leuchs vei er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg på nordsiden.  

Forslaget vil kunne 
innebære økt trafikk på 
lokalvegnettet. 
Trafikksikkerheten må 
ivaretas både for kjørende 
og myke trafikanter. 

Det må vurderes om det er 
behov for en 
fotgjengerovergang over 
Niels Leuchs vei i tilknytning 
til området. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjente risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Se pkt. 9. Forslaget innebærer økt 
trafikk på lokalvegnettet. 

Forslaget innebærer 
fortetting i et svært 
stasjonsnært område, med 
godt tilbud til gående og 
syklende, i tråd med 
overordnede føringer. Dette 
vil trolig medføre at 
bilbruken til og fra området 
begrenses noe. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

Forslaget vil antagelig 
medføre en moderat 
befolkningsøkning og noe 
økt behov for barnehage- 
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og skole og skoleplasser. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget kan ha trafikale konsekvenser på lokalveinettet. 
• Forslaget kan ha konsekvenser for trafikksikkerhet. 
• Forslaget innebærer boligfortetting i et stasjonsnært område og er i tråd med 

overordnede føringer om samordnet areal og transportplanlegging. 

 

  

Bærum kommune  Asplan Viak AS 
 



55 
 

4.15 Strand småbåthavn 
 

Strand småbåthavn (18) 
Dagens 
formål: 

Vannareal for 
allment friluftsliv 

 

Foreslått 
formål:  

Småbåthavn 

Arealstørrelse 

 

6 daa 

Forslagsstiller: Strand 
Båtforening 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er per i dag ikke 
registrert viktige naturtyper i 
området, potensialet er 
imidlertid der. 

Forslaget kan innebære 
inngrep i viktige naturtyper 
og det må foretas 
undersøkelser av 
naturverdier i forbindelse 
med en eventuell 
reguleringsplan. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Det foreslås at en større del 
av Holtekilen avsettes til 
småbåthavn. 

 

Tiltaket kan ha 
konsekvenser for 
strømningsforholdene i 
kilen. Dette må undersøkes 
ved er eventuell 
reguleringsplan. Tiltaket er 
imidlertid på plass allerede i 
dag. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 
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Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Forslaget innebærer ikke 
vesentlig økning av 
båtplasser, kun en justering 
av regulering i tråd med 
eksisterende situasjon. 

Ingen kjente konsekvenser. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

 

Forslaget medfører ikke en 
vesentlig økning i antallet 
båtplasser. 

Vannareal for allment 
friluftsliv omreguleres til 
småbåthavn i tråd med 
eksisterende bruk. 

Forslaget har ingen kjente 
konsekvenser for barn og 
unges interesser. 

7 Sol/skygge Ikke relevant. - 

8 Radon Ikke relevant. - 

9 Trafikksikkerhet Ikke relevant. - 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Tiltaket som er etablert er 
en flytebrygge. Ingen kjente 
risiko. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

Kapasiteten i veinettet er 
god i dag. 

Forslaget medfører ikke 
økning i antall båt- eller 
parkeringsplasser i 
området. Trafikken vil være 
på samme nivå som i dag. 

12 Sosial infrastruktur Ikke relevant. - 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget kan ha konsekvenser for viktige naturtyper. Det må gjøres 
registreringer av biologisk mangfold. 

• Forslaget kan ha konsekvenser for strømningsforholdene i kilen. 
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4.16 Slependveien 54-58 
 

Slependveien 54-58 (19) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtdig bolig 
kombinert med 
forretning og 
næring 

Arealstørrelse 

 

9 daa 

Forslagsstiller: ARCASA 
arkitekter AS 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

n
r 

Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Området er bebygget og 
består ellers av 
parkeringsarealer. Det er 
ingen kjente naturverdier 
innenfor området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er flatt og preget 
av bebyggelse og anlegg. 

Ingen kjente konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er registrert 
kulturminner innenfor 
området. 

Forslaget innebærer 
inngrep i kulturminner. Det 
må gjøres vurderinger av 
kulturminnenes verdi ved en 
eventuell reguleringsplan. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Slependveien og toglinjen 
er støykilder i området. 

Området er utsatt for støy 
fra veg- og togtrafikk. Det 
må tas hensyn til 
støyforholdene ved 
etablering av støyfølsomme 
formål, og det må sikres at 
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gjeldende retningslinjer for 
støy kan tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Barn og unge har ingen 
særskilte interesser 
innenfor området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området i dag. 

Ved boligbygging må det 
sikres godt bomiljø, 
herunder utearealer med 
gode solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet  Området vil ha atkomst fra 
Slependveien. 
Slependveien er 
opparbeidet med ensidig 
fortau/gang- og sykkelveg. 

Forslaget kan medføre en 
trafikkøkning i avkjørselen 
til Slependveien. Det må 
gjøres 
trafikksikkerhetsvurderinger 
ved en eventuell 
reguleringsplan. Både 
kjørende og myke 
trafikanter må ivaretas. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Slependveien er relativt 
trafikkert i dag, men det 
antas at kapasiteten er 
relativt god. 

Området ligger i tilknytning 
til togstasjonen på 
Slependen. 

Slependveien er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg, jf. pkt. 9. 

Forslaget vil antagelig 
medføre økt trafikk på 
lokalvegnettet og i 
avkjørselen til 
Slependveien. 

Beliggenheten medfører 
fortetting i et stasjonsnært 
område og med tilbud til 
gående og syklende og er 
således i tråd med 
overordnede føringer om 
samordnet areal- og 
transportplanlegging. 
Beliggenheten i tilknytning 
til en kollektivstasjon vil 
også kunne begrense 
bilbruken til og fra området 
noe. 
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12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehagene og skolene i 
området. 

 

Boligbygging vil medføre 
økt press på eksisterende 
barnehager og skoler. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget kan ha negative konsekvenser for registrert kulturminne innenfor 
området. 

• Området er støyutsatt pga beliggenheten mellom en trafikkert vei og toglinjen. 
• Forslaget kan få trafikale konsekvenser som følge av trafikkøkning. 
• Området er stasjonsnært. Boligfortetting vil være i tråd med overordnede 

føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 
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4.17 Kirkeveien 94-97 
 

(20) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig 
bolig/Næring 

Arealstørrelse 

 

4 daa 

Forslagsstiller: Lembach 
eiendom AS 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Området er bebygget og 
består for øvrig 
hovedsakelig av asfalterte 
parkeringsarealer. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er preget av 
bebyggelse og anlegg, jf 
pkt. 2. 

Ingen kjente konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er utsatt for 
vegtrafikkstøy fra 
Kirkeveien. Ifølge 
vegvesenets 
støyvarslingskart ligger 
områdene nærmest vegen i 
rød støysone, mens gul 
sone strekker seg et godt 
stykke inn i området. 

Ved etablering av 
støyfølsomme formål må 
det sikres at gjeldende 
retningslinjer for støy kan 
tilfredsstilles. Dette bør 
gjøres i 
reguleringsprosessen. 
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6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

 

Barn og unge bruker ikke 
området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Det er gode sol- og 
skyggeforhold i området i 
dag. 

Ved etablering av boliger 
må man sikre godt bomiljø, 
herunder utearealer med 
gode solforhold. Dersom 
det oppføres høy og tett 
bebyggelse, kan det ha 
negative konsekvenser for 
tilliggende områder i form 
av slagskygge. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Kirkeveien er opparbeidet 
med tosidig fortau. Området 
vest for Kirkeveien har 
atkomst fra Vestliveien, 
mens området øst for veien 
har atkomst fra 
Østenåsveien. 

Tettere utnyttelse av 
området vil medføre økt 
trafikk. Trafikksikkerheten 
for kjørende og myke 
trafikanter må ivaretas ved 
regulering. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Veikapasiteten i Kirkeveien 
er begrenset. 

Området ligger ca. 300 
meter nord for nye Haslum 
stasjon. 

Kirkeveien er opparbeidet 
med tosidig fortau, men 
uten tilrettelegging spesielt 
for syklister. 

Høyere utnyttelse av 
området vil antagelig 
medføre økt trafikk. 
Områdets beliggenhet i 
nærheten av en 
kollektivstasjon med godt 
tilbud kan imidlertid være 
med å begrense bilbruken 
til og fra området. 

Det må gjøres trafikale 
vurderinger i forbindelse 
med en eventuell 
regulering. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Forslaget medfører flere 
beboere. Barnehager og 
skoler i området har relativt 
begrenset kapasitet. 

Forslaget gir en relativt liten 
økning i beboerantall i 
området. Det vil likevel øke 
presset på barnehager og 
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skoler i området. 

13 Annen relevant info   

 
 

Oppsummering 

• Området er støyutsatt pga beliggenheten ved en trafikkert vei. 
• Forslaget vil medføre en trafikkøkning til og fra området og kan ha trafikale 

konsekvenser. 

 

  

Bærum kommune  Asplan Viak AS 
 



63 
 

4.18 Bærumsveien 108 
 

Bærumsveien 108 (21) 
Dagens 
formål: 

LNF/friområde, 
trafikkareal 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål/ 
fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

5 daa 

Forslagsstiller: Arcasa 
Arkitekter AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper i eller i tilknytning 
til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området ligger nordøst i et 
sammenhengende 
grøntdrag (Jarmyra). Selve 
området er hovedsakelig 
asfaltert og benyttes som 
parkeringsareal, i tillegg til 
banearealet. 

Forslaget medfører tett og 
høy bebyggelse i 
randsonen av grøntdraget. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er et viktig kulturminne 
sørøst for området, på 
motsatt side av t-banelinjen. 

Forslaget vil ikke ha 
vesentlige konsekvenser for 
kulturminnet. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er svært støyutsatt 
på grunn av beliggenheten 
mellom Bærumsveien og T-
bane-/trikkelinjen. Ifølge 
vegvesenets 
støyvarslingskart ligger 
områdene nærmest vegen i 
rød støysone, mens resten 
av området ligger i gul 

Det må gjøres støyfaglige 
vurderinger ved regulering. 
Ved etablering av 
støyfølsomme formål må 
det sikres at gjeldende krav 
til støy kan tilfredsstilles 
(både innendørs og 
utendørs). 
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støysone. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Området inkluderer 
parkering til idrettsanlegget. 

Parkeringen må ivaretas for 
at forslaget ikke skal ha 
negative konsekvenser for 
barn- og unges interesser. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området i dag. 

Ved etablering av 
boligbebyggelse må det 
sikres et godt bomiljø, 
herunder utearealer med 
gode solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Området har atkomst fra 
Bærumsveien. 
Bærumsveien er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg på samme side 
som området. 

Forslaget medfører 
antagelig en betydelig 
trafikkøkning. Det må gjøres 
vurdering av 
atkomstforholdene ved 
regulering. Barn- og unges 
interesser er ivaretatt 
gjennom gang- og 
sykkelvegen, samt 
lysregulerte overganger i 
tilknytning til området. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Kapasiteten på 
Bærumsveien er begrenset 
i dag. 

Området ligger i umiddelbar 
nærhet av kollektivstasjon. 
Området inneholder 
innfartsparkering i dag. 

Bærumsveien er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg, jf. pkt. 9. 

Forslaget innebærer 
antagelig betydelig 
trafikkøkning i området. Det 
må gjøres trafikale 
vurderinger ved regulering. 
Områdets beliggenhet ved 
kollektivstasjonen kan 
imidlertid være med å 
redusere bilbruken til og fra 
området. Utbygging i 
stasjonsnære områder er i 
tråd med overordnede 
føringer om samordnet 
areal og 
transportplanlegging. 

Innfartsparkeringen skal 
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videreføres innenfor 
området – ingen 
konsekvenser. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er liten ledig kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

 

Forslaget innebærer økt 
press på eksisterende 
barnehager og skoler i 
området. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget kan ha konsekvenser for opplevelsen av området som en del av et 
grøntdrag. 

• Området er støyutsatt pga vegtrafikk og t-banelinjen. 
• Forslaget vil medføre en trafikkøkning til og fra området. Det er viktig at 

trafikksikkerhet ivaretas. 
• Boligbygging vil medføre økt press på eksisterende skoler og barnehager. 
• Fortetting i et stasjonsnært område er i tråd med overordnede føringer om 

samordnet areal- og transportplanlegging. 
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4.19 Avløs 
 

Neslia 1 (22) 
Dagens 
formål: 

Nåværende 
bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

6 daa 

Forslagsstiller: Puls Arkitekter 
AS for Neslia 1 
AS 

 
 

Nesveien 15 (23) 
Dagens 
formål: 

Nåværende 
bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

4 daa 

Forslagsstiller: Puls Arkitekter 
AS for Nesveien 
15 ANS 
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Avløs (29) 
Dagens 
formål: 

Nåværende 
bolig (i bruk som 
næring) 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

30 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 

Innspill 29 dekker både innspill 22 og 23. Det er derfor tatt utgangspunkt i området for innspill 
29. 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Øverlandselva er like øst for 
området, og er et område 
med viktig biologisk 
mangfold. 

Det er sikret en kantsone 
langs elva, med turvei. 
Elven blir ikke berørt av 
noen av forslagene. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Det er et grøntdrag med 
vassdrag (Øverlandselva) 
øst for området, jf. pkt. 1. 

Ellers er områdene i 
hovedsak preget av 
bebyggelse og anlegg. 

Grøtdraget og turveien 
berøres ikke av forslagene 
– ingen kjente 
konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er registrert flere 
kulturminner i områdets 
nærhet. 

Kulturminner blir ikke 
direkte berørt av forslagene 
– ingen vesentlige 
konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Nesveien og t-banelinjen er 
støykilder sør for 
planområdene. 

Det kan være noe støy i 
områdene, nærmest 
støykildene. Det må tas 
hensyn til evt. støy ved 
regulering, og gjeldende 
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retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Se pkt. 1 og 3. Barn og 
unge har for øvrig ingen 
særskilte interesser 
innenfor området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Området har gode 
solforhold. 

Ved etablering av boliger 
må de sikres et godt 
bomiljø, herunder 
utearealer med gode 
solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Planområdene har atkomst 
delvis direkte fra Nesveien 
og delvis via Neslia. 
Nesveien er opparbeidet 
med fortau. 

Forslagene medfører 
antagelig økt trafikk i 
området. Det må vurderes 
om trafikksikkerheten for 
kjørende og myke 
trafikanter er tilstrekkelig 
ved regulering av området. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Det er registrert 
utløsningsområde for 
skred/steinsprang innenfor 
området. 

Skredforhold må ivaretas 
ved en eventuell regulering. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Nesveien er relativt smal og 
med begrenset kapasitet. 

Planområdene ligger 
mellom Avløs og Haslum 
stasjon (400 og 500 meter). 
Kollektivdekningen er god. 

Gående er ivaretatt 
gjennom fortau langs 
nordsiden av Nesveien. 
Syklister har ikke noe tilbud 
rettet spesielt mot dem. 

Forslagene vil antagelig 
innebære en trafikkøkning i 
området. Det må gjøres 
trafikale vurderinger ved 
regulering. Områdets 
beliggenhet mellom to 
kollektivstasjoner, med god 
kollektivdekning, kan 
redusere bilbruken til og fra 
planområdene. Utbygging i 
stasjonsnære områder er i 
tråd med overordnede 
føringer om samordnet 
areal- og 
transportplanlegging. 

Det må vurderes om 
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Nesveien skal utvides og 
oppgraderes ved større 
utbygginger i området. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

Forslagene innebærer økt 
press på eksisterende 
barnehager og skoler. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslagene innebærer økt trafikk til og fra området. Trafikale vurderinger må 
gjøres som en del av eventulle planarbeid. Trafikksikkerhet må ivaretas. 

• Boligbygging vil øke presset på eksisterende skoler og barnehager. 
• Området er stasjonsnært og fortetting er i tråd med overordnede føringer om 

samordnet areal- og transportplanlegging. 
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4.20 Kolsås senter 
 

(26) 
Dagens 
formål: 

Bolig/ 
Sporveisområde 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål 

Arealstørrelse 

 

26 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

 Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingne kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Områdene grenser til 
regulert grønnstruktur i vest, 
dels tilgrodd hageareal i 
nord. For øvrig domineres 
området av bebyggelse og 
anlegg. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Hvilestue for Kolsåsbanens 
ansatte, kulturminne sør i 
området. 

Det må foretas en 
kulturminnevurdering, og 
eventuelt regulere 
hvilestuen til hensynssone 
bevaring. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy I sør grenser området til 
Brynsveien. Områdene mot 
fylkesvegen ligger i rød og 
gul støysone. Kolsåsbanen 
vil også være en støykilde. 

Ved etablering av 
støyfølsomme formål, må 
det ved regulering sikres at 
gjeldende retningslinjer for 
støy kan tilfredsstilles.  
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6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Det er ikke friluftsinteresser 
innenfor området i dag. Det 
antas at de tilgrodde 
hagearealene kan benyttes 
som lekeareal for barn og 
unge i dag. 

Forslaget kan innebære tap 
av uformelle lekeplasser. 

 

7 Sol/skygge Arealet er flatt og har gode 
solforhold. 

Ved etablering av boliger 
må de sikres et godt 
bomiljø, herunder utearealer 
med gode solforhold. Høy 
og tett bebyggelse vil kunne 
ha negative konsekvenser 
for bebyggelsen nordøst for 
området i form av 
slagskygge. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Området vil kunne ha flere 
mulige atkomster fra det 
offentlige vegnett. Det er 
gang- og sykkelveger 
innenfor området. 

Forslaget kan innebære økt 
trafikk i området. 
Trafikksikkerhetsvurderinger 
må gjøres i forbindelse med 
en eventuell regulering. 
Gang- og sykkelveger 
innenfor området bør 
videreføres for å 
opprettholde tilbudet til 
gående og syklende (samt 
barn og unge). 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Det antas å være 
tilfredsstillende veikapasitet 
i området. 

Området ligger i tilknytning 
til Kolsås stasjon og har god 
kollektivdekning. Området 
inkluderer innfartsparkering. 

Det er flere gang- og 
sykkelveger i tilknytning til 
området. 

Forslaget medfører 
antagelig økt trafikk i 
området. Trafikale 
vurderinger må gjøres ved 
en eventuell regulering. 

Fortetting i stasjonsnære 
områder er i tråd med 
overordnede føringer om 
samordnet areal- og 
transportplanlegging. 
Innfartsparkering må 
videreføres. 
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Forslaget vil ha 
konsekvenser for en 
eventuell forlenging av 
Kolsåsbanen. Banetraseer 
bør vurderes ved en 
eventuell regulering. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

Boligutvikling vil medføre 
økt press på barnehager og 
skoler i området. 

13 Annen relevant info 

 

 

Senterområdet består av 
store parkeringsarealer med 
et betydelig 
utviklingspotensial, jf. 
Senteranalyse for Bærum 
kommune. 

Mer arealeffektiv utnyttelse 
av et stasjonsnært område. 

 

 

Oppsummering 

• Forslaget kan ha konsekvenser for et registrert kulturminne. 
• Forslaget kan innebære tap av uformelle lekeplasser. 
• Forsalget vil antagelig medføre en trafikkøkning til og fra området og ha 

konsekvenser for trafikksikkerhet. 
• Boligutbygginger vil øke presset på eksisterende skoler og barnehager. 
• Området er stasjonsnært og fortetting vil være i tråd med overordnede føringer 

om samordnet areal og transportplanlegging. 
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4.21 Haslum 
 

Haslum senter (26) 
Dagens 
formål: 

Nåværende 
bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Sentrumsformål 

Arealstørrelse 

 

11 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
 

Haslum (30) 
Dagens 
formål: 

Nåværende 
bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

7 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper i eller i tilknytning 
til planområdene. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 

Områdene er hovedsakelig 
bebygget, men fremstår 

Forslaget vil antagelig 
innebære at området får et 
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vassdrag som grønne med mye trær. mer urbant uttrykk, og at 
eksisterende trær felles. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor eller i 
tilknytning til planområdene. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Kirkeveien og t-banelinjen 
er støykilder i området. 
Arealene nærmest disse 
ligger i rød og gul støysone. 

Dersom det skal etableres 
støyfølsomme formål, må 
det ved regulering sikres at 
gjeldende retningslinjer til 
støy kan tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Barn og unge bruker ikke 
områdene i dag utover 
boligenes uteaeraler. 

Det må sikres gode 
uteaeral, jf pkt. 7. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
planområdene i dag. 

Ved etablering av 
boligbebyggelse må de 
sikres et godt bomiljø, 
herunder utearealer med 
gode solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Planområdene har atkomst 
fra henholdsvis 
Kirkeveien/Tveterveien og 
Kirkeveien. Tilbudet til 
gående og syklende er 
ivaretatt gjennom gang- og 
sykkelveg og fortau, samt 
merkede overganger i 
tilknytning til planområdene. 

Ved fortetting vil antagelig 
trafikken til og fra området 
øke. Trafikksikkerheten for 
kjørende og myke 
trafikanter må tas hensyn til 
ved regulering. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 

Vegnettet i området har 
tilstrekkelig kapasitet i dag. 

Planområdene ligger i 
direkte tilknytning til Haslum 
t-banestasjon, med god 

Forslaget medfører 
antagelig økt trafikk til og fra 
planområdene og i 
lokalvegnettet. Det må 
gjøres trafikale vurderinger i 
forbindelse med eventuelle 
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gang/sykkel 

 

kollektivdekning. 

Området for Haslum senter 
inkluderer innfartsparkering 
i tilknytning til stasjonen. 

Gående og syklende er 
ivaretatt, jf. pkt. 9. 

reguleringsplaner. 

Beliggenheten i tilknytning 
til kollektivstasjonen gjør det 
sannsynlig at bilbruken 
begrenses noe. Fortetting i 
stasjonsnære områder er i 
tråd med overordnede 
føringer om samordnet 
areal og 
transportplanlegging. 

Innfartsparkeringen i 
tilknytning til stasjonen bør 
videreføres. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

Forslagene kan innebære 
økt press på eksisterende 
barnehager og skoler i 
området. 

13 Annen relevant info 

 

Senterområdet på Haslum 
har i dag en lite lesbar 
avgresning, jf. 
senteranalyse for Bærum 
kommune. Utbygging og 
fortetting i området bør 
bygge opp om Haslum 
stasjon. 

 

 

 

Oppsummering 

• Trafikale vurderinger må gjøres i forbindelse med eventuelle reguleringsplaner, 
trafikksikkerhet må ivaretas. 

• Forslaget legger opp til fortetting i et stasjonsnært område i tråd med 
overordnende føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 
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4.22 Kolsås/Løken 
 

(28) 
Dagens 
formål: 

LNF/Erverv/ 
trase for 
baneforbindelse 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

135 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
 

(36) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Skoleformål 

Arealstørrelse 

 

20 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Store deler av området er 
dyrka mark. 

Forslagene medfører 
nedbygging av dyrka mark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 

Områdene er åpne 
jordbruksområder i dag. 

Forslagene innebærer 
gjenbygning av det åpne 
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vassdrag landskapet. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er registrert flere 
kulturminner innenfor 
planområdene. 

 

Forslagene kan innebære 
konsekvenser for 
kulturminnene innenfor 
området dersom det ikke 
tas hensyn til disse ved 
eventuelle 
reguleringsplaner. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Johs. Haugeruds vei, 
Lommedalsveien og 
Brynsveien er støykilder i 
tilknytning til planområdene. 

Områdene nærmest veiene 
er støyutsatte og 
støyforhold må hensyntas 
ved regulering. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Barn og unge bruker ikke 
området i dag. Det er 
forslått en skole. 

Ny skole er positivt for barn 
og unge. Skolens uteaeraler 
kan bli brukt som leke og 
oppholdsarealer også 
utenfor skolens 
åpningstider. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området. 

Ved etablering av boliger 
må de sikres et godt 
bomiljø, herunder 
utearealer med gode 
solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Vegstandarden er god i 
dag. Vegnettet har et 
varierende tilbud til gående 
og syklende. 

Forslagene innebærer 
antagelig økt trafikk i 
området, samt flere gående 
og syklende. 
Trafikksikkerheten må 
vurderes for kjørende og 
myke trafikanter ved 
regulering. Det må 
antagelig legges bedre til 
rette for myke trafikanter i 
tilknytning til planområdene, 
og mellom planområdene 
og kollektivstasjonen på 
Kolsås. 
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Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Områdestabiliteten må 
vurderes. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Vegkapasiteten i området er 
tilstrekkelig i dag. 

Planområdene ligger i 
gangavstand fra Kolsås t-
banestasjon og busstilbud. 

Det er varierende tilbud til 
gående og syklende, jf. pkt. 
9.  

Forslagene vil antagelig 
medføre økt trafikk til og fra 
planområdene. Det må 
gjøres trafikale vurderinger 
ved regulering. 

Nærheten til Kolsås stasjon 
gjør at bilbruken antagelig 
begrenses noe. Fortetting i 
stasjonsnære områder er i 
tråd med overordnede 
føringer om samordnet 
areal og 
transportplanlegging. 

Det må vurderes tiltak for å 
bedre forholdene for 
gående og syklende i 
tilknytning til fylkesvegnettet 
i området. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

Forslaget om ny skole vil 
innebære betydelig økt 
skoledekning i området, og 
muliggjøre tettere utnytting 
av nærområdet. 

13 Annen relevant info Områdene sørvest for 
Kolsås stasjon har et stort 
utbygginspotensial ved 
eventuell nedbygging av 
dyrka mark, jf. 
senteranalyse for Bærum 
kommune. 

Fortetting i et 
kollektivknutepunkt. 
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Oppsummering 

• Forslagene innebærer nedbygging av dyrka mark og har konsekvenser for det 
åpne landskapsbildet. 

• Forslagene kan ha konsekvenser for registrert kulturminne. 
• Ny skole er positivt for barn og unge. 
• Trafikale konsekvenser må vurderes ved eventuell reguleringsplan, 

trafikksikkerhet må ivaretas. 
• Området er stasjonsnært. 
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4.23 Eiksmarka  
 

(31) 
Dagens 
formål: 

Nåværende 
bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

Herunder 
dyrkbar 
jord/skog 

11 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Grøntbeltet langs 
Eiksbekken er registrert 
som viktig naturtype (B-
område), kalkskog med 
innslag av truede 
vegetasjonstyper/stort 
potensial for truede arter.  

Grøntbeltet berøres ikke av 
forslaget – ingen kjente 
konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er bebygget og 
fremstår som et grønt 
småhusområdet. 

Forslaget innebærer 
fortetting innenfor et 
eksisterende byggeområde. 
Noe av den grønne profilen 
kan gå tapt ved tett 
utbygging. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Eiksbekken renner vest for 
området, jf. pkt 1. 

Eiksbekken berøres ikke av 
forslaget – ingen kjente 
konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner i eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 
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Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy T-banelinjen er en støykilde 
øst for området. 

Støyforholdene må ivaretas 
ved en eventuell 
reguleringsplan. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

 

Det er en turvei i 
skogsområde vest for 
området. For øvrig bruker 
barn og unge ikke området 
ut over boligenes 
uteaeraler. 

Skogsområdet berøres ikke 
av forslaget. Boliger må 
sikres gode utearealer, jf. 
pkt 7. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området. 

Ved etablering av boliger 
med høy tetthet må de 
sikres et godt bomiljø, 
herunder utearealer med 
gode solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Området har atkomst via 
Bekkegrenda til Niels 
Leuchs vei. Niels Leuchs 
vei er opparbeidet med 
fortau/gang- og sykkelveg 
mot Eiksmarka senter. 

Forslaget innebærer 
fortetting og dermed flere 
beboere og økt trafikk i 
området. Trafikksikkerheten 
for kjørende og myke 
trafikanter må vurderes ved 
en eventuell 
reguleringsplan. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Veikapasiteten i området er 
tilstrekkelig i dag. 

Området er stasjonsnært og 
med god kollektivdekning. 

Det er et godt tilbud til 
gående og syklende i dag, 
jf. pkt. 9. 

Forslaget vil antagelig 
innebære økt trafikk til og 
fra området og på 
lokalvegnettet. Det må 
gjøres trafikale vurderinger 
ved en eventuell 
reguleringsplan. 

Den stasjonsnære 
beliggenheten kan gjøre at 
bilbruken begrenses. 
Fortetting i stasjonsnære 
områder er i tråd med 
overordnede føringer om 
samordnet areal og 

Bærum kommune  Asplan Viak AS 
 



82 
 

transportplanlegging. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

 

Forslaget medfører økt 
press på eksisterende 
barnehager og skoler i 
området. Det er behov for 
flere barnehage- og 
skoleplasser. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Ingen vesentlige konsekvenser. 
• Området er stasjonsnært. 
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4.24 Løkeberg/Avløs – skole 
 

Løkeberg/Avløs (35) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Skoleformål 

Arealstørrelse 

Herunder 
dyrkbar 
jord/skog 

18 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er i sin helhet 
dyrka mark. 

Forslaget innebærer 
nedbygging av dyrka mark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området oppleves som et 
åpent jordbruksareal i dag. 

Forslaget innebærer at man 
vil miste noe av det åpne 
landskapet. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner i eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Bærumsveien er en 
støykilde nord for området  

Det må tas hensyn til støy 
ved en eventuell regulering. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Det foreslås en ny skole. 
Området er ikke brukt til 
friluftsliv eller av barn og 
unge i dag. 

Positivt for barn og unge. 
Skolens utearealer kan bli 
steder for lek og opphold 
også utenfor skolens 
åpningstider. 

7 Sol/skygge Området har gode En eventuell skole må 
sikres utearealer med gode 
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solforhold. solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Tiltak må vurderes. 

9 Trafikksikkerhet  Det er gang- og sykkelveger 
i området i dag, samt en 
planskilt fotgjengerkrysning 
av Bærumsveien til 
boligområdene nord for 
området. 

Skolen vil ha atkomst fra 
Bærumsveien. 

Forslaget innebærer økt 
trafikk til og fra området, 
kanskje særlig i form av 
gående og syklende barn 
og unge. Det er spesielt 
viktig at trafikksikkerheten 
for myke trafikanter ivaretas 
ved etablering av skoler. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Det er tilstrekkelig kapasitet 
på vegnettet i området i 
dag. 

Området ligger ca. 400 
meter fra Avløs stasjon. 

Det er et godt tilbud til 
gående og syklende, jf. pkt. 
9. 

Forslaget vil innebære øket 
trafikk til og fra området. 
Det må gjøres trafikale 
vurderinger ved en 
eventuell reguleringsplan. 

Ved etablering av 
barnehage og –skole må 
det vurderes hente- og 
bringeløsninger. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

Forslaget innebærer en 
økning av skolekapasiteten 
og muliggjør fortetting i 
nærområdet. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget innebærer nedbygging av dyrka mark, og har konsekvenser for det 
åpne landskapsbildet. 

• Skole er positivt for barn og unge. 
• Trafikale konsekvenser må vurderes i en eventuell reguleringsplan og 

trafikksikkerhet må ivaretas. 
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4.25 Sandvika – skole 
 

Sandvika/Bjørnegård (37) 
Dagens 
formål: 

LNF/bolig/ 
offentlige formål 

 

Foreslått 
formål:  

Skoleformål 

Arealstørrelse 

 

18 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er registrert en 
forekomst av Alm-lindeskog 
ned mot veien ved 
Bjørnegårdssvingen (B-
område). Det går videre et 
dyretrekk gjennom området. 

Forslaget kan innebære 
inngrep i viktig biologisk 
mangfold. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Det er dyrka mark innenfor 
området. 

Forslaget innebærer 
nedbygging av dyrka mark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er en del av et 
overordnet, grønt 
landskapsdrag, jf. pkt. 4 
under. 

Foreslått bebyggelse vil 
kunne oppfattes som en 
barriere i landskapsdraget. 
Området vil miste sitt 
grønne og åpne preg. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er betydelige 
kulturminneinteresser i 
området, og området er en 
del av et prioritert, 
overordnet kulturmiljø. 

Forslaget vil kunne ha 
negative konsekvenser for 
kulturminner og vil ha 
negative konsekvenser for 
opplevelsen av det 
overordnede kulturmiljøet. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er lite støyutsatt. Ingen vesentlige 
konsekvenser. 
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6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Området er i dag 
hovedsakelig dyrka mark og 
brukes ikke til friluftsformål. 
Barn og unge bruker ikke 
området i dag. 

Positivt for barn og unge. 
Skolens utearealer kan 
også bli leke og 
oppholdsarealer for barn og 
unge utenfor skolens 
åpningstider. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området. 

Ved etablering av skole må 
den sikres varierte 
utearealer med gode 
solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Tiltak må vurderes. 

9 Trafikksikkerhet Både Bjørnegårdssvingen 
og Industriveien er stedvis 
uten tilbud til gående og 
syklende. 

Forslaget innebærer økt 
trafikk til og fra området, 
kanskje særlig i form av 
gående og syklende barn 
og unge. Det er spesielt 
viktig at trafikksikkerheten 
for myke trafikanter ivaretas 
ved etablering av skoler. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Det antas at området vil ha 
atkomst fra Slependveien. 
Vegnettet har tilstrekkelig 
kapasitet i dag. 

Tilbudet til gående og 
syklende er relativt dårlig. 

Området betjenes av buss. 

Forslaget vil medføre økt 
trafikk til og fra området, og 
det må gjøres trafikale 
vurderinger ved en 
eventuell regulering. 

Bedre tilrettelegging for 
gående og syklende må 
vurderes. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehagene og skolene i 
området. 

Forslaget vil øke 
skolekapasiteten i området 
og slik muliggjøre fortetting i 
sentrumsområdet Sandvika. 

13 Annen relevant info   
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Oppsummering 

• Forslaget kan innebære inngrep i viktig naturmangfold. 
• Forslaget innebærer nedbygging av dyrka mark. 
• Det foreslåtte tiltaket vil oppleves som en barriere i landskapsdraget og området 

vil miste noe av sitt grønne preg. 
• Forslaget kan ha konsekvenser for registrert kulturminne. 
• Trafikale vurderinger må gjøres ved en eventuell reguleringsplan, og 

trafikksikkerhet må ivaretas. 
• Skole er positivt for barn og unge i nærmiljøet. 
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4.26 Gravplass – Østervannveien 
 

Østervannveien (38) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Gravplass 

Arealstørrelse 

 

120 daa 

Forslagsstiller: Internt Innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor 
området. Det er imidlertid 
ikke usannsynlig med 
forekomster innenfor 
området. 

Det må gjøres vurderinger 
av biologisk mangfold i 
forbindelse med en 
eventuell regulering. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Området er skogsmark. Forslaget innebærer tap av 
produktiv skogsmark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er en del av 
marka. 

Større terrenginngrep og 
avskoging vil ha negative 
konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er registrert et 
kulturminne helt nord i 
området. 

Forslaget innebærer ikke ny 
bebyggelse og vil antagelig 
ikke ha konsekvenser for 
kulturminnet. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Ikke relevant. - 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

 

Det er turveier med 
forgreninger ut i marka 
innenfor området. 

Forslaget kan øke tilgangen 
til marka og 
naturopplevelser. Dette 
vurderes som positivt for 
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barn og unge. 

7 Sol/skygge Ikke relevant. - 

8 Radon Ikke relevant. - 

9 Trafikksikkerhet Østervannveien har per i 
dag ikke noe tilbud til 
gående og syklende. 

Forslaget kan medføre økt 
trafikk til og fra området. 
Det må ved regulering 
vurderes om det må 
tilrettelegges bedre for 
gående og syklende  

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

Veikapasiteten i 
Østervannveien og 
Ankerveien antas å være 
tilstrekkelig i dag, se for 
øvrig pkt. 9. 

Forslaget medfører 
antagelig en begrenset 
trafikkøkning til og fra 
området – ingen vesentlige 
konsekvenser. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Området er skogsmark. 

 

Forslaget innebærer økt 
gravplasskapasitet. 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Biologisk mangfold må registreres. 
• Forslaget innebærer tap av produktiv skogmark. 
• Eventuelle terrenginngrep og avskoging vil ha negative konsekvenser for 

landskap og grøntstruktur. 
• Det foreslåtte tiltaket kan være positivt for tilgangen til og bruken av Marka. 
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4.27 Professor Kohts vei 77-79 
 

(39) 
Dagens 
formål: 

Nåværende 
bolig (i bruk som 
næring) 

 

Foreslått 
formål:  

Fremtidig bolig 

Arealstørrelse 

 

3,5 daa 

Forslagsstiller: Prodecon AS 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Jord- og skogsressurser 
berøres ikke. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er delvis bebygget 
og delvis opparbeidet 
parkeringsareal. 

Ingen kjente konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner i området, men 
på naboeiendommen. 

Det antas at forslaget ikke 
vil ha konsekvenser for 
kulturminnene på 
naboeiendommen. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er utsatt for 
vegtrafikkstøy fra Professor 
Kohts vei.  

Områdene nærmest veien 
ligger i gul støysone. Det 
må tas hensyn til støy ved 
en eventuell 
reguleringsplan. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Barn og unge bruker ikke 
området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 
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7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området. 

Det er foreslått 
blokkbebyggelse. Ved 
etablering av høy og tett 
boligbebyggelse er det 
viktig å sikre godt bomiljø, 
herunder utearealer med 
gode solforhold. 

Høy og tett 
blokkbebyggelse vil kunne 
ha negative konsekvenser 
for nabobebyggelsen i form 
av slagskygge. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Området har i dag en 
utflytende avkjørsel til 
Professor Kohts vei. 

Det foreligger planer om 
gang- og sykkelveg i 
Professor Kohts vei. Veien 
er per i dag opparbeidet 
med ensidig fortau. 

Forslaget kan innebære en 
oppstramming og forbedring 
av avkjørselen. 

Det kan bli tilfredsstillende 
forhold for gående og 
syklende. 

Behovet for et trafikksikkert 
krysningspunkt av veien må 
vurderes i en eventuell 
reguleringsplan. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Kapasiteten i Professor 
Kohts vei er tilstrekkelig i 
dag. 

Forholdene for gående og 
syklende kan bli gode. 

Det er gangavstand til 
kollektivtilbud. 

Det må gjøres en vurdering 
av eventuell trafikkøkning 
ved en regulering. 

Forslaget innebærer 
fortetting i et område som 
ikke er direkte stasjonsnært. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er begrenset kapasitet i 
barnehager og skoler i 
området. 

Forslaget innebærer økt 
press på barnehager og 
skoler i området. 

13 Annen relevant info   
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Oppsummering 

• Området er støyutsatt pga beliggenheten ved trafikkert vei. 
• Trafikale vurderinger må gjøres ved en eventuell reguleringsplan, og 

trafikksikkerhet må ivaretas. 
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4.28 Øverland, Griniveien 405 og 415  
 

(40) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Offentlig og 
privat 
tjenesteyting 
(helse og 
omsorg) 

Arealstørrelse 

 

18 daa 

Forslagsstiller: Petter Bogen 
Arkitektkontor 
AS 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og  

skogressurser 

Området er bebygget i dag, 
jord- og skogsressurser 
berøres ikke.  

Ingen konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området går for å være et 
kulturlandskap type A. 

Jf. pkt. 2 over. Området er 
allerede bebygget. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er registrert et 
kulturminne innenfor 
området. 

Forslaget kan ha negative 
konsekvenser for 
kulturminnet. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er utsatt for 
vegtrafikkstøy fra 
Griniveien. 

Arealene nærmest veien 
ligger i rød støysone, mens 
gul støysone strekker seg et 
stykke inn i området. Ved 
etablering av støyfølsomme 
formål må man sikre at 
gjeldende retningslinjer for 
støy kan tilfredsstilles. 
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6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Barn og unge har ingen 
kjente interesser innenfor 
området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Området har gode 
solforhold. 

Ingen kjente konsekvenser. 

8 Radon Moderat aktsomhet. 

 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. 

9 Trafikksikkerhet Området har atkomst fra 
Griniveien. 

Det er ikke tilrettelagt for 
gående og syklende i 
området. 

Atkomstforhold og 
trafikksikkerhet for myke 
trafikanter må vurderes ved 
regulering. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Det er tilstrekkelig kapasitet 
i vegnettet per i dag. 

Forslaget vil antagelig ikke 
medføre en trafikkøkning 
sammenlignet med tidligere 
bruk som gartneri. Det må 
likevel gjøres en 
trafikkvurdering ved en 
eventuell regulering. 

Det må vurderes om det er 
hensiktsmessig å legge 
bedre til rette for gående og 
syklende i Griniveien. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er foreslått helse- og 
omsorgsformål innenfor 
området. 

 

Forslaget vil kunne øke 
omsorgs-
/eldreboligkapasiteten i 
kommunen. 

13 Annen relevant info   
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Oppsummering 

• Forslaget kan ha konsekvenser for registrert kulturminne. 
• Området er støyutsatt pga beliggenheten ved en trafikkert vei. 
• Forslaget vil øke kapasiteten når det gjelder eldreomsorg. 
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4.29 Lommedalen grusbane 
 

(41) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Idrettsformål 

Arealstørrelse 

 

- 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Hele området er avsatt LNF 
i gjeldende kommuneplan. 

Forslaget medfører 
nedbygging av dyrka mark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er en del av et 
større åpent og 
sammenhengende 
kulturlandskap. 

 

Bygging kan ha negative 
konsekvenser for 
opplevelsen av 
kulturlandskapet. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Ikke relevant. - 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Området brukes ikke i 
friluftssammenheng i dag. 
Barn og unge brukes ikke 
området i dag. 

Forslaget innebærer et 
styrket tilbud for barn og 
unge. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i Ingen kjente konsekvenser. 
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området. 

8 Radon Ikke relevant. - 

9 Trafikksikkerhet Området er en del av 
eksisterende idrettsanlegg 
og har atkomst fra Ellen 
Weaas vei. Det er godt 
tilrettelagt for myke 
trafikanter i området. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

Vegkapasiteten i området 
antas å være tilstrekkelig i 
dag. 

Det er et godt tilbud for 
gående og syklende, jf. 
pkt. 9. 

Ingen vesentlige 
konsekvenser. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Ikke relevant. 

 

 

- 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget innebærer nedbygging av dyrkbar mark og kan ha negative 
konsekvenser for opplevelsen av kulturlandskapet. 

• Det foreslåtte medfører et styrket fritidstilbud til barn og unge. 
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4.30 Eiksmarka tennis  
 

(42) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Idrettsformål 

Arealstørrelse 

 

- 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert 
viktige naturtyper innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området inneholder 
tennisbaner i dag. 

Ingen konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området inngår i et større 
grøntdrag. 

 

Ved eventuell bebyggelse 
vil grøntdraget brytes opp. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor eller 
i tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Ikke relevant. - 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Jf. pkt 2. Forslaget kan styrke 
fritidstilbudet til barn og 
unge. 

7 Sol/skygge Det er gode solforholdet i 
området i dag. 

Ingen kjente konsekvenser. 

Bærum kommune  Asplan Viak AS 
 



99 
 

8 Radon Ikke relevant. - 

9 Trafikksikkerhet  Området har atkomst fra 
Niels Leuchs vei. Veien er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg på samme side 
som området. 

Forslaget medfører ikke 
trafikkøkning sammenlignet 
med dagens situasjon. 
Trafikksikkerheten synes 
godt ivaretatt – ingen 
vesentlige konsekvenser. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

Kapasiteten i vegnettet 
antas å være tilstrekkelig i 
dag. 

Se for øvrig pkt. 9. 

Forslaget vil ikke medføre 
noen trafikkøkning 
sammenlignet med dagens 
situasjon. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Ikke relevant. 

 

 

- 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Eventuell bebyggelse vil bryte opp grøntdraget området er en del av. 
• Forslaget medfører et styrket fritidstilbud til barn og unge. 
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4.31 Løkeberg vest  
 

(43) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Idrettsformål/ 
grønnstruktur 

Arealstørrelse 

 

53 daa 

Forslagsstiller: Internt innspill 
(Bærum 
kommune) 

 
Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert 
viktige naturtyper i eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og skogressurser Hele området er dyrka 
mark. 

Forslaget innebærer 
nedbygging av dyrka mark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området fremstår som et 
åpent jordbrukslandskap. 

 

Forslaget innebærer en 
gjenbygging av det åpne 
landskapet. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner i eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Det er lite støy i området. Ingen konsekvenser. 

6 Friluftsliv inkl. barn og 
unges bruk 

Forslaget innebærer 
friområde i kombinasjon 
med idrettsformål. 

Forslaget bedrer 
fritidstilbudet til barn og 
unge. 

7 Sol/skygge  Det er gode solforhold i 
området. 

Ingen konsekvenser. 

8 Radon Ikke relevant.  - 
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9 Trafikksikkerhet inkl. 
betydning for barn og 
unge 

Det er ikke noe trafikk til 
og fra området. 

Trafikken til og fra området 
vil antagelig øke. Det må 
gjøres trafikale vurderinger 
ved en eventuell 
reguleringsplan, herunder 
vurderinger av 
trafikksikkerhet både for 
kjørende og myke 
trafikanter. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingne kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

Jf. pkt. 9 Jf. pkt. 9 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Ikke relevant. 

 

 

- 

13 Annen relevant info   

 

 

Oppsummering 

• Forslaget innebærer nedbygging av dyrka mark, og en gjenbygging av det åpne 
landskapet området er en del av. 

• Trafikale vurderinger må gjøres ved en eventuell reguleringsplan, og 
trafikksikkerhet må ivaretas. 

• Forslaget medfører et styrket fritidstilbud til barn og unge. 
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FORORD 
Bærum kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 2014-2030. 
Kommunen har engasjert Asplan Viak AS for å konsekvensvurdere innspill til 
kommuneplanens arealdel i forbindelse med rulleringen av planen. 

Det er benyttet et metodeopplegg for konsekvensutredninger av innspill til kommuneplanens 
arealdel som skal sikre at plan- og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Det har 
vært viktig å ha fokus på vesentlige virkninger på det overordnede nivået en kommuneplan 
er på. 

Denne tilleggsrapporten tar for seg arealinnspill som er blitt aktuelle etter Bærum 
kommunens planutvalgs behandling av kommuneplanforslaget. Rapporten 
«Konsekvensutredning av utvalgte arealinnspill til kommuneplan», datert 2.5.2014 tar for seg 
43 andre arealinnspill.  

Sandvika, 13/10/2014 
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1 INNLEDNING 
Bærum kommune er i ferd med å rullere kommuneplanen for perioden 2014-2030. I 
forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel ble det i perioden 4. september til 
18. oktober 2013 invitert til å gi innspill om arealbruk og forslag til arealbruksendringer. Det 
kom inn rundt 100 innspill. Kommunen gjorde en siling av de innkomne innspillene og 
bestemte at 43 av dem skulle tas med videre til konsekvensvurdering. Asplan Viak gjorde 
dette arbeidet i en rapport datert 2.5.2014. I etterkant av kommunens planutvalgs behandling 
av forslaget til kommuneplan er ytterligere 9 innspill blitt aktuelle for konsekvensutredning. 
Dette gjøres i kapittel 2 under. 

Metodikken er den samme som i rapporten av 2.5.2014 og gir en systematisk, kortfattet 
konsekvensvurdering av miljø- og samfunnsforhold for de enkelte innspillende. Følgende 
forslag til arealbruksendringer er konsekvensutredet under: 

Nr Område (innspillnummer) Dagens formål Foreslått formål 
44 Øverland (19) Offentlige formål 

(tjenesteyting) 
Bolig 

46 Bjerkoddveien (37) 
 

Friområde Bolig 

47 Grorud gård (56) LNF Bolig 
 

48 Jong Bjørnegård (80) LNF Bolig 
 

49 Gjettum gård (84) LNF Bolig 
 

50 Prof. Kohts vei 85-87 (85) Bolig Næring 
 

51 Presteveien 4-6 (86) Friområde - fremtidig Bolig 
 

52 Jaktlia 7-11 (88) Erverv 
(Næring)/Bolig 

Bolig 

53 Jaktlia 1 
 

Erverv Bolig 
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2 GJENNOMGANG AV AREALINNSPILLENE 

2.1 Øverland (Hindhamar) 
 

Øverland - Hindhamar landskapsarkitekter (19) 
Dagens 
formål: 

Offentlig formål 
(tjenesteyting) 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

38 daa 

Forslagsstiller: Hindhamar 
landskapsark. 
på vegne av 
Haslum utvikling 
AS og Det kgl. 
Selskap for 
Norges Vel  

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Øverlansdelva renner like 
øst for området, og er et 
viktig naturtypeområde/ 
artsområde. 

Forslaget kan ha 
konsekvenser for 
Øverlandselva. Dette må 
utredes nærmere ved 
reguleringsarbeider og det 
må sikres en tilstrekkelig 
buffer mot elva. 
Naturmangfoldloven må 
tilfredsstilles. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er i dag 
hovedsakelig dyrkamark. 

Negative konsekvenser for 
landbruket. Dyrkamark 
bygges ned, men dette er i 
tråd med 
kommuneplan/gjeldende 
regulering. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området grenser til 
Øverlandselva, jf. pkt. 1. 
Området er en del av et 
overordnet 
landbruksområde 

En eventuell utbygging må 
hensynta elva, og det må 
sikres en bred hensynssone 
rundt elva.  
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(Grini/Øverland). Området 
ligger i et sørøst-skrånende 
landskap. 

Forslaget medfører en 
gjenbygging av det åpne 
landskapet. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Den nordlige delen av 
området er et registrert og 
vernet kulturminneområde – 
bosetning/aktivitetsområde, 
kfr. Riksantikvarens vedtak 
av 12.10.2004. 

Videre grenser området til 
Bispeveien med Øverland 
bru/pilgrimsleden, som er et 
viktig kulturminne og 
regulert til bevaring. 

Forslaget har negative 
konsekvenser for det 
vernede bosettings-/ 
aktivitetsområdet. 

Området rundt Bispeveien 
vil miste den åpne 
landskapssammenhengen.  

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Nærmest Gamle 
Ringeriksvei ligger området 
i rød støysone, for øvrig 
ligger området nesten i sin 
helhet i gul støysone, ihht. 
gjeldende støyretningslinje 
T-1442. 

Ny bebyggelse i støyutsatt 
område. Det må tas hensyn 
til støyforholdene ved 
planlegging av ny 
bebyggelse med 
støyfølsomme formål, og 
gjeldende krav og 
retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Pilgrimsleden brukes til 
rekreasjon, barn- og unge 
benytter i dag gang- og 
sykkelvegen langs området/ 
Gamle Ringeriksvei. For 
øvrig er det ingen kjente 
friluftsinteresser innenfor 
området i dag. 

Dersom det etableres en ny 
barnehage innenfor 
området medfører det nye 
leke- og oppholdsarealer for 
barne og unge, også 
utenfor barnehagens 
åpningstider. 

7 Sol/skygge Området skråner mot 
sørøst, jf. pkt 3. Området 
har gode sol-
/skyggeforhold. 

Ingen kjente konsekvenser. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 

9 Trafikksikkerhet Gamle Ringeriksvei er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg. Atkomsten er 
foreslått fra opparbeidet 
kryssløsning. 

Økt trafikk i krysset 
medfører økt sannsynlighet 
for konflikter mellom bilister 
og syklister/gående på 
gang- og sykkelvegen (da 
denne krysses). 
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Trafikksikkerhet må ivaretas 
både for kjørende og myke 
trafikanter. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjent risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei, 
kollektivdekning og 
gang/sykkel 

 

Atkomst til området er 
foreslått fra Gamle 
Ringeriksvei via 
opparbeidet kryssløsning 
med undergang. Gamle 
Ringeriksvei har tilstrekkelig 
kapasitet på strekningen 
forbi området i dag. 

Det er opparbeidet gang- og 
sykkelveg langs Gamle 
Ringeriksvei, og det 
eksisterer en planskilt 
krysning av vegen i 
tilknytning til området. 

Området ligger ca. 2,2 km 
fra Bekkestua sentrum og 
har dårlig kollektivdekning. 
Nærmeste 
bussholdeplasser er 
Åsterud og Griniveien. 

Etableringen av 50-60 nye 
boenheter vil medføre en 
trafikkøkning i krysset og i 
Gamle Ringeriksvei. 
Forslaget antas å ha 
begrensede konsekvenser 
for kapasiteten i Gaml 
Ringeriksvei. 

Det må gjøres 
trafikkvurderinger i 
forbindelse med 
reguleringsplaner. 

Forslaget innebærer 
fortetting i et usentralt 
område med relativt lav 
kollektivdekning. Dette 
medfører at trafikken til og 
fra området antagelig 
hovedsakelig vil skje med 
bil. Fortetting i området er 
ikke i tråd med overordnede 
statlige føringer om 
samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Forslaget omfatter en 
barnehage innenfor 
området. 

Skolekapasiteten i området 
er usikker på barnetrinnet 
og liten på ungdomstrinnet, 
ifølge Bærum kommunes 
skolebehovsplan. 

Området er i dag regulert til 
offentlige formål. 

Forslaget medfører økt 
behov for barnehage- og 
skoleplasser. Dersom det 
etableres barnehage 
innenfor området, dekker 
den behovet som oppstår. 
Forslaget øker imidlertid 
presset på eksisterende 
barne- og ungdomsskoler. 

En omregulering fra 
offentlige formål til bolig gjør 
at Bærum kommune mister 
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Det er tilstrekkelig kapasitet 
barnehagene i området, 
ifølge 
barnehagebehovsplanen 
2013 – 2022. 

muligheten til å bygge 
barnehage, skole, 
eldreboliger eller annen 
sosial infrastruktur. 

 

 

Oppsummering 

• Negative konsekvenser for landksap/grøntstruktur 
• Nedbygging av dyrkbar mark. 
• Negative konsekvenser for vernet kulturminne. 
• Støyutsatt område 
• Boligutvikling i et usentralt område i kommunen, i strid med overordnede statlige 

føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 
• Flere barnehagerplasser 

2.2 Bjerkoddveien/Sandvika - Jong 
 

Bjerkoddveien (37) 
Dagens 
formål: 

Friområde 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

3,2 daa 

Forslagsstiller: Salutaris AS 
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Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Hele området er i dag 
skogkledd. Området 
inneholder rik edellauvskog. 

Forslaget innebærer 
inngrep i viktig biologisk 
mangfold. Forslaget må 
utredes ihht 
naturmangfoldloven ved 
detaljregulering. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er avsatt til 
friområde og skogkledd. 

Forslaget innebærer 
avskoging av friområdet og 
oppføring av 
boligbebyggelse. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er i dag en 
skogkledd ås, og er en del 
av en større overordnet 
grønnstruktur. 

Det er en bekk innenfor 
området (følger den 
nordlige eiendomsgrensen 
til gbnr. 53/149). 

Forslaget innebærer 
avskoging og antagelig 
terrenginngrep. I tillegg vil 
bekken bli overbygd. 

Området vil miste sin 
grønne karakter og ikke 
lengre være en del av den 
overordnede 
grønnstrukturen. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området ligger ifølge 
Statens vegvesens 
støyvarslingskart for Bærum 
kommune i sin helhet i rød 
støysone ihht gjeldende 
støyretningslinje T-1442. 

Kommunedelplan for E18 
Lysaker – Slependen er 
nylig vedtatt, ved 
gjennomføring av planen vil 
støyforholdene bedres 
betraktelig. 

Boligetablering i rød 
støysone, i strid med 
gjeldende retningslinjer. 

Støyforholdene må 
dokumenteres og 
hensyntas ved en eventuell 
regulering. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Området er i dag et 
friområde og brukes til 
uformell lek. 

Forslaget innebærer tap av 
friområde og lekearealer for 
barn og unge. 

7 Sol/skygge Området skråner mot syd, 
og har gode solforhold. 

Eventuelle boliger vil kunne 
få gode sol-/skyggeforhold. 

Bærum Kommune Asplan Viak AS 
 



Tilleggsrapport - konsekvensutredning av innspill til kommuneplanens arealdel 11 
 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 

9 Trafikksikkerhet Det er ikke noe eget tilbud 
til gående og syklende i 
hverken Bjerkoddveien eller 
Seterstuveien. Det er ikke 
oppgitt hvor området skal 
ha atkomst fra, men det 
antas at det må være fra en 
av nevnte veier. 

Trafikksikkerhet må ivaretas 
ved regulering og det må 
tas hensyn til både kjørende 
og myke trafikanter. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Bekken og det skrånende 
terrenget gjør den 
sørøstlige delen av området 
flomutsatt ifølge NGUs 
kardatabase. Videre er det 
svært bratt/fjellskjæring 
mellom området og E18 sør 
for området. 

Det må gjøres risiko- og 
sårbarhetsvurderinger i 
forbindelse med en 
eventuell 
reguleringsprosess. 
Forslaget innebærer 
antagelig etablering av 
boliger i et flomutsatt 
område. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei, 
kollektivdekning og 
gang/sykke 

  

Både Bjerkoddveien og 
Seterstuveien er typiske 
atkomstveier til mindre 
småhusområder. Det er 
ikke kapasitet for større 
trafikkøkninger i disse 
veiene. Det er ikke 
tilrettelagt for gående og 
syklende til og fra området, 
jf. pkt. 10. 

Avstanden til Sandvika 
stasjon er ca. 1000 meter 
og områdets beliggenhet 
kan karakteriseres som i 
utkanten av Sandvika 
sentrum. 

Forslaget vil medføre 
betydelig økt trafikk i 
atkomstveien(e). Det må 
gjøres trafikkvurderinger 
ved regulering, herunder 
atkomst og kapasitet. 

Forslaget innebærer 
etablering av relativt tett 
boligbebyggelse i et 
småhusområde uten direkte 
tilknytning til et 
kollektivknutepunkt, i strid 
med overordnede føringer 
om samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Ifølge Bærum kommunes 
skolebehovsplan er det 
tilstrekkelig kapasitet på 
ungdomsskolene, men ikke 
barneskolene i området. På 

Økt press på eksisterende 
skoler og barnehager.  
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barneskolene innenfor 
skolekretsen Jong har man i 
dag ikke kapapsitet til å ta 
opp nye elever fra 
eksisterende beboere. 

Kapasitetsproblemer i 
barnehagene i området, 
ifølge 
barnehagebehovsplanen 
2013 – 2022. 

 

 

Oppsummering 

• Inngrep i viktig biologisk mangfold 
• Tap av friområde/grønnstruktur 
• Svært støyutsatt pga beliggenhet ved E18. Støyforholdene vil imidlertid bli 

bedret betraktelig ved gjennomføring av planene for ny E18. 
• Boligetablering i et flomutsatt område 
• Boligutvikling i et usentralt område uten kollektivdekning, i strid med 

overordnede statlige føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 

2.3 Grorud gård, Bærums verk 
 

Grorud gård (56) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

9 daa 

Forslagsstiller: Holt Eiendom 
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Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Området er skogkledd. Det 
er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor 
området. 

Forslaget innebærer helt 
eller delvis avskoging. Det 
må gjøres undersøkelser 
ihht naturmangfoldloven i 
forbindelse med eventuelle 
reguleringsarbeider. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er regulert LNF og 
skogkledd, ikke dyrka mark. 

Forslaget innebærer helt 
eller delvis avskoging i 
området. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er en del av et 
større overordnet 
kulturlandskap/ 
landbruksområde 
(Lommedalen), ihht til 
kommunedelplan for 
Kulturminner og 
kulturmiljøer i Bærum 
kommune. Området 
fremstår som en skogkledd 
skråning og buffer mellom 
jordbruk og eksisterende 
boligbebyggelse sørvest for 
området. 

Forslaget innebærer 
gjenbygging av noe av det 
åpne landskapet og at noe 
av den grønne bufferen 
mellom jordbruksarealene 
og eksisterende 
boligbebyggelse forsvinner. 

Forslaget kan ha negative 
konsekvenser for 
opplevelsen av 
kulturlandskapet i 
Lommedalen. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er ikke støyutsatt. Ingen kjente konsekvenser. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Området er inngjerdet og 
brukes ikke til friluftsliv, lek 
eller opphold. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Området skråner mot nord 
og vest, og har gode 
solforhold. 

Eventuelle boliger vil kunne 
få gode solforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 
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9 Trafikksikkerhet Skollerudveien er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg. Det er ikke noe 
eget tilbud til gående og 
syklende i Grorudhaugen. 

Området er foreslått med 
atkomst fra Grorudhaugen. 
Det må vurderes om vegen 
skal opparbeides med et 
eget tilbud for gående og 
syklende, for eksempel 
fortau og sykkelfelt. 

Trafikksikkerheten for både 
kjørende og myke 
trafikanter må ivaretas ved 
eventuelle 
reguleringsarbeider. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjente risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei, 
kollektivdekning og 
gang/sykkel 

 

Området ligger langt fra 
nærmeste 
kollektivknutepunkt. 

Skollerudveien er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg. 

 

Forslaget innebærer en 
trafikkøkning på et allerede 
svært belastet vegnett. Det 
må gjøres trafikkvurderinger 
som en del av en eventuell 
reguleringsplan. 

Etablering av mange nye 
boenheter i et område med 
dårlig kollektivdekning, i 
strid med overordnede 
statlige føringer om 
samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

Etablering av nye boenheter 
i et område med relativt god 
tilrettelegging for gående og 
syklende. Det må vurderes 
om det også skal 
opparbeides et eget tilbud til 
gående og syklende langs 
Grorudhaugen. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er kapasitetsproblemer 
på barneskolene i området, 
ungdomsskolene har 
tilstrekkelig kapasitet. 

Barnehagekapasiteten er 

Forslaget innebærer 
regulering til bolig, men 
ifølge forslagsstiller 
etablering av seniorboliger. 
Vanlig boligbygging vil 
medføre press på 
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ukjent/usikker kapasitet 
ifølge 
barnehagebehovsplanen 
2013 – 2022. 

Det er generelt et behov for 
flere eldreboliger i Bærum 
kommune 

eksisterende barnehager og 
skoler. 

Dersom det bygges 
eldreboliger i området kan 
dette avhjelpe det presset 
man forventer på denne 
typen institusjoner i 
kommunene de neste 10-20 
år. 

 
 

Oppsummering 

• Gjenbygging av åpent landskapsdrag/kulturlandskap (del av kulturlandskapet i 
Lommedalen ihht kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum). 

• Overbelastet vegnett 
• Boligutvikling i et usentral område uten god kollektivdekning, i strid med 

overordnede statlige føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 
• Mulig økning i eldreboliger/bedre tilbud til eldre 

2.4 Jong Bjørnegård 
 

Jong Bjørnegård (80) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

81 daa 

Forslagsstiller: Bærum Høyre, 
Tanum krets 
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Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er registrert en 
forekomst av alm-lindeskog 
ned mot veien ved 
Bjørnegårdsvingen, 
forekomster av rik 
edellauvsskog med verdi fra 
viktig til svært viktig, 
hagemark og store gamle 
trær. Det går et dyretrekk 
gjennom området. 

Forslaget vil innebære 
inngrep i viktig biologisk 
mangfold. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området består av 
jordbruksjord, samt 
randvegetasjon mot 
Sandvikselva. 

Forslaget innebærer 
nedbygging av dyrkamark.  

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er en del av et 
større overordnet 
kulturlandskap/grønt 
landskapsdrag. 

Forslaget vil innebære en 
gjenbygging av området. Ny 
bebyggelse vil oppfattes 
som en barriere i 
landskapsdraget. Området 
vil miste sitt grønne og åpne 
preg. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er betydelige 
kulturminneinteresser i 
området, og området er en 
del av et prioritert, 
overordnet kulturmiljø, jf. 
pkt. 3. 

Forslaget vil kunne ha 
negative konsekvenser for 
kulturminner og vil ha 
negative konsekvenser for 
opplevelsen av det 
overordnede kulturmiljøet. 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Nærmest Slependveien 
ligger området i rød 
støysone, gul støysone 
strekker seg noe inn i 
området, jf. gjeldende 
strøyretningslinje T-1442. 

Ny bebyggelse i støyutsatt 
område. Det må tas hensyn 
til støyforholdene ved 
planlegging av ny 
bebyggelse med 
støyfølsomme formål, og 
gjeldende retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Området er hovedsakelig 
jordbruksjord som ligger 
brakk. Området brukes ikke 
av barn og unge i dag. 

Forslaget har ingen kjente 
konsekvenser for friluftsliv. 
Ved boligutvikling må det 
sikres gode og varierte 
leke- og oppholdsarealer for 
barn og unge. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området. 

Ny bebyggelse vil kunne få 
gode sol- og skyggeforhold. 
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8 Radon Deler av området, 
hovedsakelig nærmest elva, 
har høy aktsomhet, for øvrig 
moderat. 

Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 

9 Trafikksikkerhet Både Bjørnegårdssvingen 
og Industriveien er stedvis 
uten tilbud til gående og 
syklende. Slependveien er 
opparbeidet med ensidig 
fortau. 

Forslaget innebærer økt 
trafikk til og fra området. 
Det må vurderes hvordan 
man legger til rette for både 
kjørende og myke 
trafikanter ved fremtidige 
planarbeider. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Sandviksselva ligger mye 
lavere enn området. Ingen 
kjente risiko. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei, 
kollektivdekning og 
gang/sykkel 

 

Det antas at området vil ha 
atkomst(er) fra 
Slependveien. Vegnettet 
har tilstrekkelig kapasitet i 
dag, men det er usikkert 
hvordan større utbygginger 
vil påvirke 
trafikkavviklingen. 

Tilbudet til gående og 
syklende er relativt dårlig, jf 
pkt. 9. 

Området betjenes av to 
bussruter. Avstanden til 
kollektivterminalen i 
Sandvika er ca. 1000 meter 
i luftlinje. Gangavstanden til 
kollektivterminalen er ca. 
1,6 km (ca. 20 min). 

Forslaget vil medføre økt 
trafikk til og fra området, og 
det må gjøres 
trafikkvurderinger ved 
eventuelle 
reguleringsplaner. 

Bedre tilrettelegging for 
gående og syklende må 
vurderes. 

Forslaget innebærer 
boligutvikling i et område i 
utkanten av Sandvika 
sentrum, i strid med 
overordnede statlige 
føringer om samordnet 
areal- og transportutvikling. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Det er tilstrekkelig kapasitet 
i barne- og 
ungdomsskoletrinnene i 
området ifølge 
skolebehovsplanen 2013 – 
2022. 
 
Kapasitetsproblemer i 
barnehagene i området, 

Forslaget medfører et stort 
press på eksisterende 
barnehager og skoler i 
området, og bør ses i 
sammenheng med andre 
store utbygginger i 
nærheten som f.eks. 
Hamang. 
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ifølge 
barnehagebehovsplanen 
2013 – 2022. 
 
Bjørnegård psykososiale 
senter/bofellesskap ligger 
innenfor området. 

Forslaget har negative 
konsekvenser for 
institusjonen i området i 
dag. Hvis det videreføres, 
mister den noe av den 
beskyttede, rolige 
beliggenheten. 

 

 

Oppsummering 

• Inngrep i viktig biologisk mangfold 
• Nedbygging av dyrkamark. 
• Gjenbygging av landskapsdraget og tap av grønnstruktur 
• Negative konsekvenser for kulturminner 
• Stort press på barnehager og skoler i området 

2.5 Gjettum gård 
 

Gjettum gård (84) 
Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

12 daa 

Forslagsstiller: Indigo Arkitekter 
AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Området grenser til Kolsås/ 
Dælivann 
landskapsvernområde/ 
artsområde i nord. Det er 
ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor 

Ingen kjente konsekvenser. 
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området. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er hovedsakelig 
dyrkbar mark, men har 
ifølge forslagsstiller de siste 
årene ligget brakk. 

Forslaget medfører 
nedbygging av ca. 6 daa 
dyrka/dyrkbar mark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Den vestlige delen av 
området er skogkledd og 
oppleves som en del av den 
grønne åsen opp mot 
Kolsåstoppen. Terrenget er 
skrånende mot sør. 

Forslaget medfører en 
gjenbygging av området og 
tap av opplevelsen av 
området som en del av det 
overordnede 
kulturlandskapet mot nordre 
Gjettum gård. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Området er en del av 
kulturmiljøet som hører til 
nordre Gjettum gård, med 
gårdstunet, gårdshagen og 
atkomsten opp til gården. 
Gjettum gård er vist som 
kulturmiljø i 
kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer. 

Det er en SEFRAK-
registrert bygning innenfor 
området (våningshus). 

Forslaget svekker 
kulturmiljøet i tilknytning til 
nordre Gjettum gård. Det 
registrerte kulturminnet 
innenfor området vil, 
dersom det blir stående, 
miste sammenhengen det 
står i i dag. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er ikke støyutsatt. Ingen kjente konsekvenser. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Det er gode 
friluftsmuligheter i 
nærområdet, men selve 
området er ikke brukt til 
friluftsformål. 

Området er inngjerdet og 
brukes antagelig ikke til lek 
og opphold av barn og 
unge. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Det er gode solforhold i 
området. 

Ny bebyggelse vil kunne få 
gode sol-/skyggeforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 
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9 Trafikksikkerhet Gjettumveien og 
Leirfivelveien er 
atkomstveier til området. 
Begge er svært smale og 
uten eget tilbud til gående 
og syklende. 

Forslaget vil medføre en 
trafikkøkning til og fra 
området, og belaste det 
lokale vegnettet. Det må 
vurderes om det er 
nødvendig med bedre 
tilrettelegging for gående og 
syklende. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjente risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei, 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Forslaget er skissert med 
atkomst fra Gjettumveien. 
Vegen er smal og har ikke 
noe eget tilbud til gående 
og syklende. 

Området ligger i kort 
avstand fra Gjettum stasjon 
på Kolsåsbanen (ca. 500 
meter til fots). 

 

En tett utbygging i området 
vil føre til økt 
trafikkbelastning i 
Gjettumveien. 

Utbyggingen skjer i et 
område uten godt tilbud til 
gående og syklende. Det 
må vurderes hvordan man 
skal legge til rette for 
gående og syklende ved 
regulering. 

Forslaget innebærer 
boligutvikling i et 
stasjonsnært område i tråd 
med overordnede føringer 
om samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Området har ifølge Bærum 
kommunes 
skolebehovsplan usikker 
kapasitet i planperioden 
(2013-2022). 

Området har ifølge Bærum 
kommunes 
barnehagebehovsplan 
tilstrekkelig kapasitet i 
planperioden (2013-2022). 

Det er flere barnehager i 
nærområdet. 

Forslaget vil medføre en 
befolkningsøkning i området 
og økt press på 
eksisterende barnehager og 
skoler. 
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Oppsummering 

• Nedbygging av dyrka/dyrkbar mark 
• Negative konsekvenser for opplevelsen av kulturlandskapet 
• Trafikkutfordringer 
• Boligutbygging i et stasjonsnært område, i tråd med overordnede statlige 

føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 

2.6 Prof. Koht vei 85-87 
 

Prof. Kohts vei 85-87 (85) 
Dagens 
formål: 

Bolig 

(i praksis 
næring) 

 

Foreslått 
formål:  

Næring (bilsalg/-
verksted) 

Arealstørrelse 

 

8 daa 

Forslagsstiller: Link Arkitektur 
AS/ Bertel O. 
Steen AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Området er preget av 
bebyggelse og anlegg. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er preget av 
bebyggelse og anlegg. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er bebygget og en 
del av boligområdene i 
tilknytning til Stabekk. 

Ingen kjente konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det står Sefrak-registrerte 
bolighus på eiendommene 
gbnr. 14/14 og 14/6. I tillegg 
er det flere 

Forslaget innebærer riving 
av Sekfrak-registrert hus, 
og kan ha negative 
konsekvenser for 
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bevaringsverdige hus, som 
en del av større 
kulturmiljøer, langs 
Nordlivegen nord for 
området. Disse er godt 
synlige fra Prof. Kohts vei i 
dag. 

opplevelsen av 
bebyggelsen og 
kulturmiljøet langs 
Nordlivegen nord for 
området. 

Kulturminneverdien og 
eventuelle tiltak må 
vurderes som en del av 
fremtidige 
reguleringsarbeider. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Området er utsatt for 
vegtrafikkstøy fra Prof 
Kohts vei. Det er imidlertid 
ikke foreslått støyfølsomme 
formål. 

Det må vurderes hvorvidt 
forslaget medfører økt 
trafikk i Prof. Kohts vei og 
dermed økt støybelastning 
for boligene i nærområdet. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Det er ikke 
friluftslivsinteresser innenfor 
området. Området er ikke 
brukt til lek og opphold av 
barn og unge. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Planområdet har relativt 
gode solforhold. 

Ingen kjente konsekvenser 
for forslaget om 
næringsutvikling. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vuderes ved bygging 
bygninger beregnet for varig 
opphold. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 

9 Trafikksikkerhet Området har i dag 3 
atkomster fra Prof Kohts vei 
(i tillegg til én som er 
sperret). 

Prof. Kohts vei er 
opparbeidet med ensidig 
fortau på motsatt side av 
vegen for området. Det er 
oppmerket 
fotgjengerovergang i 
tilknytning til busslommen 
helt vest i området. 

Det er ikke noe eget tilbud 
for syklende i Prof Kohts 
vei. Statens vegvesen har 
imidlertid planer om å 

Forslaget kan medføre økt 
trafikk til og fra området og 
dermed ha negative 
konsekvenser for 
trafikksikkerheten. Det må 
vurderes om det er 
nødvendig med bedre 
tilrettelegging for gående og 
syklende. 
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bygge tosidig sykkelfelt i 
Prof Kohts vei. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Ingen kjente risiko. Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei, 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Prof. Kohts vei er relativt 
høyt trafikkert i dag 
sammenlignet med 
vegbredde og standard. 

Området betjenes av buss, 
og ligger ca 2 km fra 
Lysaker stasjon hvis man 
går via Prof Kohts vei. 

Forslaget vil antagelig 
medføre økt trafikk til og fra 
området selv om det per i 
dag er næringsvirksomhet i 
området. Det må gjøres 
trafikkvurderinger ved 
eventuelle 
reguleringsarbeider. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Området har en relativt 
presset situasjon når det 
gjelder barnehage- og 
skoleplasser. Det er 
generelt behov for flere 
eldre- og omsorgsboliger i 
kommunen. 

Det foreslåtte formålet har 
ingen kjente konsekvenser 
for sosial infrastruktur i 
området. 

 

 

Oppsummering 

• Negative konsekvenser for kulturminner 
• Trafikkutfordringer 
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2.7 Presteveien 4-6 
 

Presteveien 4-6 (86) 
Dagens 
formål: 

LNF – friområde 

 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

6,5 daa 

Forslagsstiller: Selvaagbygg 
AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Øverlandselva er i 
kommunens naturdatabase 
beskrevet som viktig 
bekkedrag med 
verdivurdering A – svært 
viktig. Innenfor dette arealet 
er det påvist asketrær og 
lønn med den direkte truede 
mosearten pelsblæremose. 

Forslaget kan ha 
konsekvenser for 
Øverlandselva. Dette må 
utredes nærmere ved 
reguleringsarbeider og det 
må sikres en tilstrekkelig 
buffer mot elva. 
Naturmangfoldloven må 
tilfredsstilles. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er i dag en 
grussplass innrammet av 
vegetasjon. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området er en del av et 
sammenhengende 
grøntdrag fra Marka og ned 
til Engervannet og sjøen. 
Området er i dag en 
grusplass, men er avsatt 
fremtidig friområde i 
gjeldende kommuneplan. 
Sistnevnte tilsier at den er 
tenkt tilbakeført til 
friområde, slik området blir 
en fullverdig del av 
grøntdraget. 

Området ligger lavere i 
terrenget enn Presteveien 
og Kirkeveien og grenser til 
Øverlandselva som er et 

Forslaget innebærer 
inngrep i det overordnede 
grøntdraget og kan ha 
negative konsekvenser for 
vassdraget (Øverlandselva). 

Kommunen mister et 
fremtidig friområde. 
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viktig bekkedrag og vernet 
gjennom verneplan for 
Oslomarkvassdragene. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner i eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Ifølge vegvesenets 
støyvarslingskart er 
området utsatt for 
vegtrafikkstøy fra 
Presteveien og Kirkeveien. 
Nærmest vegene ligger 
området i rød/gul støysone, 
ihht gjeldende 
støyretningslinje T-1442. 

Ny bebyggelse i støyutsatt 
område. Det må tas hensyn 
til støyforholdene ved 
planlegging av ny 
bebyggelse med 
støyfølsomme formål, og 
gjeldende retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Det går en turvei langs 
området. Denne går videre 
opp mot Marka og ned mot 
sjøen, langs Øverlandselva. 
Det antas at barn og unge 
leker langs Øverlandselva i 
dag. 

Forslaget kan få negative 
konsekvenser for friluftslivet 
og man mister et leke og 
oppholdsareal for barn og 
unge. 

7 Sol/skygge Områdets topologi og 
vegetasjon gjør det 
skyggefullt. 

Potensielt boliger med 
skyggefulle og dårlige 
utearealer. Sol- og 
skyggeforhold må vurderes 
ved reguleringsarbeider slik 
at eventuelle boliger med 
utearealer sikres gode sol- 
og skyggeforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 

9 Trafikksikkerhet Kirkeveien er opparbeidet 
med gang- og sykkelveg og 
Presteveien er opparbeidet 
med tosidig fortau/gang- og 
sykkelveg. 

Atkomsten til området fra 
Presteveien har gode 
siktforhold. 

Forslaget vil medføre en 
trafikkøkning til og fra 
området. Det må gjøres 
trafikkvurderinger i 
forbindelse med eventuelle 
reguleringsarbeider, 
herunder om 
trafikksikkerhet for både 
kjørende og myke 
trafikanter er tilfredsstillende 
eller om det er nødvendig 
med tiltak. 
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Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Området kan være 
flomutsatt på grunn av 
beliggenheten ved 
Øverlandselva. 
Høydeforskjellen gjør dette 
imidlertid mindre 
sannsynlig. 

Etablering av boliger i et 
flomutsatt område. Det må 
gjøres risiko- og 
sårbarhetsvurderinger i 
forbindelse med 
reguleringsarbeider. Hvis 
det viser seg at området er 
flomutsatt, må det gjøres 
tiltak mot flom ved 
boligbygging. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Kapasiteten i eksisterende 
vegnett vurderes som 
tilstrekkelig. 

Området betjenes av buss. 
Det er ca. 1000 meter 
gangavstand til nærmeste t-
banestasjon (Haslum). 

Forslaget vil medføre en 
trafikkøkning. Det må gjøres 
trafikkvurderinger ved 
reguleringsarbeid. 

Etablering av boliger i et 
område relativt langt fra 
nærmeste stasjon, i strid 
med overordnede føringer 
om samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Tilstrekkelig skolekapasitet 
ifølge Bærum kommunes 
skolebehovsplan 2013 – 
2022. 

Tilstrekkelig kapasitet i 
barnehagene i området, 
ifølge 
barnehagebehovsplanen 
2013 – 2022. 

Boligutvikling vil medføre 
økt press på eksisterende 
barnehager og skoler. 
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Oppsummering 

• Kan få konsekvenser for biologisk mangfold 
• Inngrep i overordnet grøntdrag/tap av friområde og arealer til lek og opphold for 

barn og unge. 
• Støyutsatt 
• Flomutsatt 
• Boligutvikling i et usentral område, i strid med overordnede statlige føringer om 

samordnet areal- og transportplanlegging. 
• Økt press på skoler og barnehager i området. 

2.8 Jaktlia 7-11 
 

Jaktlia 7-11 (88) 
Dagens 
formål: 

Erverv/bolig 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

9,7 daa 

Forslagsstiller: Derlick 
Arkitekter AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området preges av 
bebyggelse og anlegg. 

Ingen kjente konsekvenser. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Østernbekken passerer 
nord for området. Området 
er asfaltert/opparbeidet med 
en skogkledd skråning mot 
sørøst, for øvrig 
fjellskjæring mot sør. Det er 
stor høydeforskjell mellom 

Forslaget innebærer tap av 
den skogkledde skråningen, 
for øvrig ingen kjente 
konsekvenser. 
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Jaktlia og området. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor 
området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Det kan være noe 
vegtrafikkstøy fra Nordveien 
og Griniveien. Områdene 
nærmest Nordveien ligger i 
gul støysone ifølge Statens 
vegvesens 
støyvarslingskart. 

Ny bebyggelse i støyutsatt 
område. Det må tas hensyn 
til støyforholdene ved 
planlegging av ny 
bebyggelse med 
støyfølsomme formål, og 
gjeldende retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Området brukes ikke i 
friluftssammenheng i dag. 
Området er inngjerdet og 
brukes ikke til lek og 
opphold av barn og unge. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Området ligger i og bak en 
nordvendt 
skråning/fjellskjæring med 
stor høydeforskjell. 

Området har dårlige 
solforhold. Det må sikres at 
boliger med utearealer får 
gode sol- og skyggeforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vuderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 

9 Trafikksikkerhet Det er varierende tilbud og 
kvalitet på tilbudet for 
gående og syklende. 

Vegnettet til og fra 
stasjonene Østerås og 
Eiksmarka er hovedsakelig 
opparbeidet med ensidig 
fortau, og uten spesiell 
tilrettelegging for syklister. 
Trafikken antas imidlertid å 
være relativ lav. 

Forslaget medfører økt 
trafikk til og fra området. 
Det må gjøres 
trafikkvurderinger som også 
hensyntar trafikksikkerhet, 
både for kjørende og myke 
trafikanter. 

Det må vuderes om det er 
nødvendig å oppgradere 
tilbudet til gående og 
syklende i tilknytning til 
området. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Området kan være 
flomutsatt på grunn av 
beliggenheten ved 
Østernbekken. 

Etablering av boliger i ras- 
og flomutsatt område. Det 
må gjøres risiko- og 
sårbarhetsvurderinger, og 
disse må hensytas ved 
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Fjellskjæringene og 
skråningen gjør området 
ras-/steinsprangutsatt. 

prosjektering av eventuell 
ny boligbebyggelse. 

Området må antagelig ras- 
og flomsikres. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Vegkapasiteten i området 
vurderes som tilstrekkelig. 

Det er ca. 1,2 og 1,5 km 
gangavstand til henholdsvis 
Østerås og Eiksmarka t-
banestasjon. Området har 
relativt dårlig 
kollektivdekning/betjenes av 
buss fra holdeplassen 
Nordgrenda. 

Det er varierende tilbud og 
kvalitet på tilbudet til 
gående og syklende i 
området. 

Boligetablering vil medføre 
økt trafikk til og fra området. 
Det må gjøres 
trafikkvurderinger ved 
reguleringsarbeider slik at 
man sikrer tilstrekkelig 
kapasitet i vegnettet. 

Forslaget medfører 
etableringen av mange 
boliger i et område langt fra 
nærmeste stasjon, i strid 
med overordnede føringer 
om samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

Det må vuderes om det er 
nødvendig å oppgradere 
tilbudet til gående og 
syklende i tilknytning til 
området. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Jaktlia 7-11 ligger innenfor 
Eikeli og Hosletoppen 
skolekretser. I henhold til 
Skolebehovsplan 2013-22 
er det kapasitetsproblemer 
ved Eikeli og tilstrekkelig 
kapasitet ved Hosletoppen. 
Kapasitetsutfordringene ved 
Eikeli bedres gjennom 
etablering av nye 
barneskoler på Bekkestua 
og Fossum. 
Kapasitetsøkningen som 
følge av ny skole på 
Bekkestua er kun 
tilstrekkelig til å håndtere 
eksisterende boligmasse 
samt til nå godkjente 
prosjekter. 

Når det gjelder barnehager 
ligger området innenfor 

Økt press på eksisterende 
skoler og barnehager. Det 
er ikke kapasitet til å dekke 
større boligutbygginger i 
området i dag. 
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Eiksmarka opptaksområde, 
som i følge 
barnehagebehovsplan 
2013-22 har 
kapasitetsproblemer. 

 

 

Oppsummering 

• Støyutsatt 
• Dårlige solforhold 
• Området kan være flom- og steinsprang-/rasutsatt 
• Boligutvikling i et usentralt område med dårlig kollektivdekning, i strid med 

overordnede statlige føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 
• Økt belastning på skoler og barnehager i området 

2.9 Jaktlia 1 
 

Jaktlia 1 

Dagens 
formål: 

Erverv 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

8 daa 

Forslagsstiller: Puls 
Arkitekter/Back 
Prosjekt AS 

 

Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Det er ikke registrert viktige 
naturtyper innenfor eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

2 Jord- og Området er preget av Ingen kjente konsekvenser. 
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skogressurser bebyggelse og anlegg. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Området preges av 
bebyggelse og anelgg med 
en grønn buffer i dag. Nord 
for området skråner 
terrenget kraftig nedover. 

Noe av den grønne bufferen 
rundt området vil muligens 
gå tapt, for øvrig ingen 
kjente konsekvenser. 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor eller i 
tilknytning til området. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Det kan være noe 
vegtrafikkstøy fra Nordveien 
og Griniveien. Områdene 
nærmest Nordveien ligger i 
gul støysone ifølge Statens 
vegvesens 
støyvarslingskart. 

Ny bebyggelse i støyutsatt 
område. Det må tas hensyn 
til støyforholdene ved 
planlegging av ny 
bebyggelse med 
støyfølsomme formål, og 
gjeldende retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Området er preget av 
bebyggelse og anlegg og 
brukes ikke til friluftsformål i 
dag. Området brukes ikke til 
opphold og lek av barn og 
unge. 

Ingen kjente konsekvenser. 

7 Sol/skygge Området har gode sol- og 
skyggeforhold. 

Eventuelle boliger med 
utarealer kan få gode sol- 
og skyggeforhold. 

8 Radon Moderat aktsomhet. Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 

9 Trafikksikkerhet Det er varierende tilbud og 
kvalitet på tilbudet for 
gående og syklende. 

Vegnettet til og fra 
stasjonene Østerås og 
Eiksmarka er hovedsakelig 
opparbeidet med ensidig 
fortau, og uten spesiell 
tilrettelegging for syklister. 
Trafikken antas imidlertid å 
være relativ lav. 

Forslaget medfører økt 
trafikk til og fra området. 
Det må gjøres 
trafikkvurderinger som også 
hensyntar trafikksikkerhet, 
både for kjørende og myke 
trafikanter. 

Det må vuderes om det er 
nødvendig å oppgradere 
tilbudet til gående og 
syklende i tilknytning til 
området. 
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Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Nord for området skrår 
terrenget kraftig, stor 
høydeforskjell. Det er 
imidlertid ingen kjente 
risikoforhold. 

Forslaget kan innebære 
etablering av boliger i et 
ras-/steinsprangutsatt 
område. Det må gjøres en 
Risiko- og 
sårbarhetsanalyse som 
særlig tar for seg rasfare og 
eventuelle sikringstiltak. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Trafikkbelastningen i 
Nordveien ligger på mellom 
4-6000 ÅDT. 

Relativt dårlig 
kollektivdekning - Det er ca, 
1,2 km gangavstand til 
nærmeste t-banestasjon 
(Østerås). Området 
betjenes av buss fra 
Nordgrenda holdeplass. 

Det er varierende tilbud og 
kvalitet på tilbudet til 
gående og syklende i 
området. 

Boligetablering vil medføre 
økt trafikk til og fra området. 
Det må gjøres 
trafikkvurderinger ved 
reguleringsarbeider slik at 
man sikrer tilstrekkelig 
kapasitet i vegnettet. 

Forslaget medfører 
etableringen av mange 
boliger i et område langt fra 
nærmeste stasjon, i strid 
med overordnede føringer 
om samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

Det må vuderes om det er 
nødvendig å oppgradere 
tilbudet til gående og 
syklende i tilknytning til 
området. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Jaktlia 1 ligger innenfor 
Eikeli og Hosletoppen 
skolekretser. I henhold til 
Skolebehovsplan 2013-22 
er det kapasitetsproblemer 
ved Eikeli og tilstrekkelig 
kapasitet ved Hosletoppen. 
Kapasitetsutfordringene ved 
Eikeli bedres gjennom 
etablering av nye 
barneskoler på Bekkestua 
og Fossum. 
Kapasitetsøkningen som 
følge av ny skole på 
Bekkestua er kun 
tilstrekkelig til å håndtere 
eksisterende boligmasse 

Økt press på eksisterende 
skoler og barnehager. Det 
er ikke kapasitet til å dekke 
større boligutbygginger i 
området i dag. 
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samt til nå godkjente 
prosjekter. 

Når det gjelder barnehager 
ligger området innenfor 
Eiksmarka opptaksområde, 
som i følge 
barnehagebehovsplan 
2013-22 har 
kapasitetsproblemer.  

 

 

Oppsummering 

• Støyutsatt 
• Steinsprang/ras 
• Boligutvikling i et usentralt område med dårlig kollektivdekning, i strid med 

overordnede statlige føringer om samordnet areal- og transportplanlegging. 
• Økt belastning på skoler og barnehager i området 

 

2.10 Frogner - Berghoff 
 

 

Dagens 
formål: 

LNF 

 

Foreslått 
formål:  

Bolig 

Arealstørrelse 

 

15 daa 

Forslagsstiller: Hans Kristian 
Frogner 
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Vurdering av miljø og naturressurser 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

1 Biologisk mangfold Området grenser til rik 
edellauvskog og inneholder 
rik blandingsskog (Verdi B / 
viktig) 

Artsområde (gråhegre, 
andefugler) 

Forslaget innebærer 
inngrep i viktig naturverdier 
og artsområde. Ved 
eventuell regulering må 
forslaget vurderes ihht 
naturmangfoldloven. 

2 Jord- og 
skogressurser 

Området er hovedsakelig 
dyrkamark. 

Forslaget innenbærer 
nedbygging av dyrkamark. 

3 Landskap og 
grønnstruktur inkl. 
vassdrag 

Naturvernområde sørøst 
(vassdrag) og nordøst 
(skog). 

Jordbrukslandskap og 
skogkledd skråning mot 
vest. 

Området mister sitt grønne 
preg. Det må sikres en 
buffersone mot bekken i sør 
(hensynssonen som er 
regulert i dag bør 
opprettholdes). 

4 Kulturminner/ 
kulturmiljø 

Søndre del av området 
ligger innenfor ett av de syv 
stor kulturlandskapene, 
«Frogner/ Tandberg» i 
kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer. 

Forslaget innebærer 
inngrep i randsonen av 
kulturlandskapet 
Frogner/Tandberg.  

 

Vurdering av helse og trivsel 

5 Støy Ifølge Statens vegvesens 
støyvarslingskart ligger 
store deler av området i gul 
støysone som følge av 
nærheten til Ringeriksveien. 

Ny bebyggelse i støyutsatt 
område 

Støyforholdene må 
kartlegges nærmere i 
forbindelse med en 
eventuell regulering, og 
avbøtende tiltak må 
vurderes om nødvendig. 
Det må tas hensyn til 
støyforholdene ved 
plasseringen av ny 
bebyggelse med 
støyfølsomme formål, og 
gjeldende retningslinjer må 
tilfredsstilles. 

6 Friluftsliv inkl. barn 
og unges bruk 

Det går en sti gjennom 
området, fra Berghoffveien 
ned til friområdet/ 
fotballslettene ved elva. 

Utbygging av området kan 
gjøre at stien forsvinner 
sammen med områder til 
lek og opphold for barn og 
unge. Tap av snarvei til 
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Deler av området antas å 
være i bruk av barn og unge 
til lek og opphold 
(skogsområdene nord i 
området). 

ballbane Forslaget 
innebærer negative 
konsekvenser for barn og 
unges interesser. 

7 Sol/skygge Området har gode sol- og 
skyggeforhold. 

Eventuelle boliger med 
utarealer kan få gode sol- 
og skyggeforhold. 

8 Radon Moderat aktomhet. Forebyggende tiltak må 
vurderes ved bygging av 
boliger. Krav ihht. TEK10 
skal uansett tilfredsstilles. 

9 Trafikksikkerhet Det er ikke noe tilbud til 
myke trafikanter i 
lokalvegsystemet. 
Kapasiteten i atkomstveger 
og kryss antas å være lav. 

Det må vurderes tiltak i 
atkomstvegen og krysset 
med Ringeriksveien, f.eks 
en annen kryssutforming 
(kanalisert kryss) og fortau 
langs 
Bjørumveien/Berghoffveien. 

 

Vurdering av samfunnssikkerhet 

10 Flom og ras Isielva renner sørvest for 
området. Terrengforholdene 
gjør imidlertid at området 
ikke er flomutsatt. Ingen 
kjente risiko. 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

Vurdering av infrastruktur 

nr Tema Beskrivelse Konsekvenser 

11 Teknisk infrastruktur 

Kapasitet vei og VA 
kollektivdekning 
gang/sykkel 

 

Området ligger langt fra 
nærmeste kollektivstasjon, 
4 km til Kolsås stasjon. 
Området betjenes av 
bussholdeplassene 
Smestad og Skui skole. 

Ringeriksveien er 
opparbeidet med gang- og 
sykkelveg langs vestsiden. 

Det antas at området vil ha 
atkomst fra Berghoffveien. 
Vegen er smal og er uten 
tilbud til myke trafikanter. 
Usikkert om den har 
kapasitet til å tåle en 
trafikkøkning som følge av 

Boligetablering vil medføre 
økt trafikk til og fra området. 
Det må gjøres 
trafikkvurderinger ved 
reguleringsarbeider. Det er 
antagelig nødvendig med 
tiltak på atmostvegene for å 
sikre tilstrekkelig kapasitet. 

Forslaget medfører 
etableringen av mange 
boliger i et område langt fra 
nærmeste stasjon og med 
relativt dårlig 
kollektivdekning, i strid med 
overordnede statlige 
føringer om samordnet 
bolig-, areal- og 
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en større utbygging. 

Kapasiteten i atkomsten fra 
Ringeriksveien til 
Bjørumveien/Berghoffveien 
antas å være lav. 

transportplanlegging. 

Det må etableres et tilbud til 
myke trafikanter i 
atkomstvegene. 

12 Sosial infrastruktur 

Kapasitet barnehage 
og skole 

Tilstrekkelig skolekapasitet 
ifølge Bærum kommunes 
skolebehovsplan 2013 – 
2022. 

Kapasitetsproblemer i 
barnehagene i området, 
ifølge 
barnehagebehovsplanen 
2013 – 2022. 

Økt press på eksisterende 
skoler og barnehager. Det 
er ikke kapasitet til å dekke 
større boligutbygginger i 
barnehagene i området i 
dag. 

 

 

Oppsummering 

• Forslaget medfører etableringen av mange boliger i et område langt fra 
nærmeste stasjon og med relativt dårlig kollektivdekning, i strid med 
overordnede statlige føringer om samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 

• Inngrep i naturmangfold/artsområde 
• Nedbygging av dyrka mark 
• Inngrep i randsonen av kulturlandskap 
• Negative konsekvenser for barn og unge interesser 
• Kapasitetsutfordringer i atkomstveger 
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Om kommuneplanen 
 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og bør omfatte viktige mål og oppgaver i kommunen. Planen bør ha en 
langsiktig forutsigbarhet som kan gi en oversiktlig og ønsket samfunnsutvikling. 
 
Plan- og bygningslovens § 10-1 sier at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, 
og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi. Kommunestyret skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.  Ved behandling av 
planstrategien 30.10.2012 vedtok kommunestyret at både kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel skal revideres.  

Gjeldende arealdel 

Kommuneplanens arealdel 2010 – 2020 ble endelig vedtatt 24. mars 2010. Planens 
hovedutbyggingsretninger er Fornebu og Sandvika mot Vøyenenga. I tillegg ble Fossum 
vedtatt som utbyggingsområde. Det ble vedtatt bestemmelser som begrenser 
boligfortetting i uregulerte områder ved at krav til minste tomtestørrelse ble økt. Måltall 
for boligbygging ble satt til 450 boliger pr. år.  
 
Over 700 da utbyggingsarealer ble vedtatt tilbakeført til LNF (landbruks-, natur- og 
friluftsområder). Transformasjon av industriområdet Fossum til bolig og næring ble 
vedtatt. Flere planer, deriblant utarbeidelse av en senteranalyse, ble vedtatt utarbeidet, 
og gir føringer for denne revisjonen av arealdelen. 
 
Gjeldende arealdel er ikke utarbeidet etter nytt lovverk. En revisjon av planen må 
utarbeides i samsvar med nytt, gjeldende lovverk. For arealdelen betyr dette endringer i 
plankart, bestemmelser og retningslinjer. 

Planprosessen 

Ved denne revisjonen er kommuneplanprosessen inndelt i fire delprosesser: 
 
 
 
 
 
Planstrategi for Bærum kommune 
Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til utvikling av 
kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden  
 
Planstrategi 2012 ble vedtatt av kommunestyret 30.10.2012. Vedtaket innebar at både 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel revideres, og at følgende tema tas opp:  
 
Samfunnsdelen: 

- Befolkningsvekst og boligpolitikk 
- Levekårsforskjeller og nærmiljøkvaliteter 

Planstrategi Planprogram 
Kommuneplanens 
samfunnsdel med 
arealstrategier 

Kommune- 
planens 
arealdel 
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- Kommunal utviklingskultur 
- Barn og unges oppvekstsvilkår 

 
Arealdelen: 

- Tilpassing til revidert lovverk 
- Vurdering av detaljeringsgrad 
- Konsekvens av ny samfunnsdel 
- Regionalt samarbeid 

 
Et grunnlagsdokument ble utarbeidet som vedlegg til kommunens planstrategi. 
Dokumentet redegjør for kommunens status, utviklingstrekk, trender og utfordringer og 
er et viktig bidrag i det videre planleggingsarbeidet 
 
Planstrategien inneholder en planoversikt over strategiske planer og meldinger innenfor 
kommunens ulike tjeneste- og virksomhetsområder. Når det gjelder arealplaner er 
følgende oppført for perioden 2013-2016. Status for disse er:  
 

Kommunedelplan for ny E18 Sluttbehandling våren 2014 

Kommunedelplan for 
Lysaker/Sørkedalsvassdraget 

Sluttbehandling høsten 2014 

Kommunedelplan for 
Tanumplatået/Hornimarka 

Sluttbehandling høsten 2014 

Områderegulering Sandvika sentrum øst Sluttbehandling høsten 2014 

Områderegulering Hamang Planprogram vedtatt 2013, høring 2015 

Områderegulering Kolsås Ikke igangsatt, avventer arealdelen 

Områderegulering Fossum Planprogram vedtatt 2013, høring 2015 

Områderegulering Høvik Planprogram vedtatt 2014, høring 2015 

Temaplan for grønnstruktur Ikke igangsatt 

 
Felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
Planprogrammet ble fastlagt av kommunestyret 30.1.2013. Programmet beskriver 
planprosessen og hvilke problemstillinger som skal tas opp i planarbeidet.  
 
En ambisjon for planarbeidet har vært å forbedre sammenhengen mellom samfunnsdel 
og arealdel. Det ble derfor lagt opp til en prosess der samfunnsdelen ligger i forkant av 
arealdelen og vedtas først. Føringer fra samfunnsdelen legges så til grunn for arealdelen.  
 
For arealdelen beskrev planprogrammet en prosess der planarbeidet starter med 
utredning av hovedprinsippene for fremtidig utbyggingsmønster i kommunen, basert på 
alternative vekstforutsetninger gitt i samfunnsdelen. Dette danner basis for utvikling av 
en overordnet arealstrategi for kommunen, som legges frem for politisk behandling. 
 
Vedtatt arealstrategi legges til grunn for utarbeidelse av arealdelen. Det åpnes for innspill 
til arealbruksendringer, og det gjennomføres ulike temautredninger som beskrevet under. 
Med bakgrunn i arealstrategi, utredninger og innspill utarbeides planbeskrivelse, 
arealkart, bestemmelser og konsekvensutredning/ ROS-analyse for påfølgende 
høring/offentlig ettersyn. Etter dette følger merknadsbehandling og 
sluttbehandling/vedtak av arealdelen.  
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Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanen er kommunens langsiktige, overordnede plan og har en tidshorisont 
frem til 2030. Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier ble vedtatt 19.6.2013 
(samfunnsdel) og 30.10.2013 (arealstrategier).  
 
Samfunnsdelen inneholder langsiktige mål innenfor utvalgte tema, og strategier for å nå 
målene. Utvalgte tema er: 
 

- Barn og unges oppvekstsvilkår 
- Folkehelse og levekår 
- Utviklingskommunen 
- Arealstrategier 

 
Vedtatte arealstrategier danner grunnlaget for revisjonen av kommuneplanens arealdel. 
Av de øvrige temaene i samfunnsdelen, anses følgende strategier for å være mest 
relevante for arealdelen: 
 

Tema i 
samfunnsdelen 

Strategi 

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 
 

Legge til rette slik at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 
 

Folkehelse og levekår 
 

Legge til rette for fysisk aktivitet for alle, og særlig stimulere til 
fysisk aktivitet hos tenåringer og innbyggere over 70 år 
Medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke 
selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet 
Redusere støyproblemene 

Utviklingskommunen 
 

Utarbeide visjon for hva vi vil med kommunen, og klargjøre 
hvilke verdier og kvaliteter vi vil vektlegge, ta vare på og 
videreutvikle. 
Ta i bruk nye metoder for medvirkning slik at vi drar nytte av 
kompetanse og erfaringer fra innbyggere, næringsliv, brukere og 
medarbeidere. 
Legge til rette for et bærekraftig Bærumssamfunn innenfor den 
sosiale, økonomiske og økologiske dimensjonen 
Legge til rette for en økologisk bærekraftig utvikling basert på 
reduserte utslipp, redusert energiforbruk og mer klimanøytrale 
løsninger.  

Arealstrategier 

Arealstrategiene gir overordnede føringer for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig 
perspektiv. Strategiene skal først og fremst legges til grunn for revisjon av arealdelen, 
men også fungere som føringer for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen.  
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Arealstrategiene består av et strategisk arealkart og 11 punkter med konkrete føringer. 
Kartet viser hovedtrekkene i kommunens fremtidige utbyggingsmønster. Et sentralt 
element i arealstrategien er fokus på styring av utbyggingen mot områder med god 
tilknytning til det eksisterende banenettet, samt en mer restriktiv holdning til utbygging i 
områder hvor kollektivdekningen er mindre god. 
 
Strategisk arealkart viser hovedtrekkene i anbefalt utbyggingsmønster og banesystem for 
perioden 2013 – 2030. Kartet er ikke juridisk bindende, men er retningsgivende for 
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. Det anbefales at 
strategisk arealkart rulleres i forbindelse med fremtidige kommuneplanprosesser. 
 
Kartet viser utvikling av sentre, knutepunkt og stasjonsnære områder. 
Hovedutbyggingsretningene (Fornebu, Sandvika, Fossum) er markert som egne områder. 
Aksen Kolsås – Bekkestua er markert som en sone hvor fortetting skal vurderes nærmere i 
forbindelse med kommuneplanens arealdel. Behov for sosial infrastruktur, som for 
eksempel skole, forutsettes løst innenfor disse områdene.  
 
Strategisk arealkart viser flere senterområder enn gjeldende kommuneplan. 
Senterområder langs bane anbefales vurdert for fortetting med bolig- og 
næringsbebyggelse. Ny arbeidsplassintensiv næring er markert langs deler av korridoren 
til ny E18. 
 
Innspill til endring av kommuneplanens arealdel er vurdert opp mot strategisk arealkart 
og arealstrategiene.  
 

Arealstrategier for Bærum kommune – vedtatt 30.10.13 
 

1. Kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetting i utvalgte områder og begrense 
fortetting i resten av kommunen. 
  

2. Kommuneplanen dimensjoneres for en årlig boligbygging på ca. 600 boliger over 
perioden. Økt måltall for antall boliger i Sandvika fastsettes når fremtidig 
områderegulering er vedtatt. 
 

3. Utvikle hovedutbyggingsretningene Fornebu, Sandvika og Fossum. Avtjerna legges 
inn som en langsiktig utbyggingsmulighet  
 

4. Styre den øvrige boligbyggingen til kollektivknutepunkter og sentre som ligger til 
eksisterende banetraseer. Det skal legges inn konsekvensene av at Kolsåsbanen kan 
bli forlenget til Rykkinn og Bærums Verk. Kommuneplanen skal vise klar avgrensning 
mellom senterområder med høyere utnyttelse og omkringliggende bebyggelse.  
 

5. For øvrig skal boligbyggingen i resten av kommunen begrenses. Det skal føres en 
restriktiv utbyggingspolitikk i områder med småhus og rekkehus for å opprettholde 
strøkenes karakter.  
 

6. Lokalisere, bygge ut og tilpasse kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur etter 
utbyggingsnivå og utbyggingsretninger. Utbygging må avpasses etter kapasitet på 
skoler, barnehager, eldreinstitusjoner, veier, kollektivtrafikk mv. 
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Rekkefølgebestemmelser skal være styrende ved utbygginger.  
 

7. Påse at utbygging i kollektivknutepunkter og sentre er arealeffektiv og konsentrert, 
og at gjenbruk av allerede bebygde arealer i disse prioriteres.  
 

8. Videreutvikle og utnytte eksisterende større næringsområder og utvalgte arealer 
langs ny E18 til næringsformål.  
 

9. Gi senterområdene en variert funksjonssammensetning og bruke senterstrukturen 
bevisst ved lokalisering av kommunale tjenester  
 

10. Sikre friområder og utvikle en sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn 
struktur i strandsonen og i byggesonen mellom marka og fjorden. Bærums særpreg 
med grønne landskaper og et variert boligmiljø skal bevares. Det skal sikres nok 
arealer til rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i 
nærmiljøet skal prioriteres.  
 

11. Arealstrategien legges til grunn for det videre arbeid med kommuneplanens arealdel.  
 

 

 

Medvirkning 

Felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble fastlagt av 
kommunestyret 30.1.2013. Høringsperioden var fra 10. oktober til 7.desember. Det kom 
inn 25 uttalelser, hvor de fleste var rettet mot arealdelen. I forbindelse med høringen av 
planprogrammet ble det avholdt ett åpent møte og ett møte i regionalt planforum. 
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Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier ble vedtatt 19.6.2013 (samfunnsdel) 
og 20.10.2013 (arealstrategier). Høringsperioden var 18.3.13 – 8.5.13. I høringsperioden 
ble det avholdt møte med eldrerådet, funksjonshemmedes råd, regionale myndigheter og 
2 folkemøter med informasjon og mulighet for spørsmål og innspill.  
 
Som grunnlag for diskusjon om arealstrategier ble det vist til 3 modeller for langsiktig 
arealutvikling i Bærum. Modellene skulle bidra til å tydeliggjøre forskjellige prinsipper for 
hvordan ulike vekstbaner for boliger og arbeidsplasser i Bærum kan håndteres i et 
perspektiv frem mot 2050. 
 
Modellene ble gjennom høringen gjenstand for en faglig og politisk drøfting av de 
viktigste konsekvensene og forutsetningene for gjennomføring av utbyggingen. 
Drøftingen dannet grunnlag for forslaget til arealstrategier som senere ble vedtatt. 
 
Kommunen inviterte til innspill om arealbruk og forslag til arealbruksendringer i perioden 
4. september – 18. oktober 2013. Under innspillsperioden og senere er det avholdt en 
rekke møter med offentlige myndigheter, forslagsstillere, grunneiere osv. Vedtatt 
arealstrategi er lagt til grunn ved vurdering av innspillene. 
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Oppfølging av arealstrategier – hovedtrekkene i forslag til ny 
arealdel 

Hovedutbyggingsretninger 

I følge vedtatt arealstrategi skal ny boligbygging lokaliseres til hovedutbyggingsretningene 
Fornebu, Sandvika og Fossum, samt til kollektivknutepunkter og sentre som ligger til 
eksisterende banetraseer. Utbyggingspolitikken skal ta høyde for forlengelse av 
Kolsåsbanen til Rykkinn og Bærums Verk. Kartet under viser hovedtrekkene i den 
geografiske fordelingen av boligbyggingen, der ny boligbygging skal lokaliseres til de 
skraverte områdene. 
 

 
 

Kommunedelplan 2 for Fornebu har fastlagt en utbygging av totalt 6300 boliger fordelt på 
2500 boliger i fase 1 og 3800 i fase 2. Ved utgangen av 2013 var om lag 1000 boliger 
ferdigstilt. OBOS har i sitt innspill til arealdelen foreslått at boligtallet økes til totalt 8800 
boliger. Det tas ikke stilling til økning av boligtallet på Fornebu nå. Dette avklares i en 
egen sak.   
 
Fossum ble utpekt som hovedutbyggingsretning ved forrige revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Arbeid med områderegulering er igangsatt. Foreløpig anslås et boligtall på 
mellom 1600 og 2000 for hele utbyggingsområdet. En forutsetning for utbygging er at 
kollektivtilbudet må styrkes vesentlig, og at dette er etablert før boligområdet tas i bruk. 
Fossum er det eneste større utbyggingsområdet i kommunen som ikke ligger i nærheten 
av eksisterende eller planlagt bane. 
 
Hovedutbyggingsretningen Sandvika omfatter både dagens sentrumsområde, 
næringsområdene på Hamangsletta/Industriveien, samt områdene langs E16 retning 
Bærumsveien (Franzefoss steinbrudd, Hamang transformatorstasjon). 
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Kommunedelplanen fra 2010 følges opp med igangsatte områdereguleringer for hhv. 
Sandvika sentrum, Hamangsletta og Industriveien. 
 
Franzefoss steinbrudd og Hamang transformatorstasjon er avsatt til fremtidige 
utbyggingsområder i gjeldende arealdel, og videreføres i denne planen. Spørsmålet om 
dagens transformatoranlegg kan flyttes ligger til avgjørelse i Olje- og 
energidepartementet. Dersom transformatoren ikke kan flyttes, anbefales en ny 
vurdering av de nærliggende utbyggingsområdene med hensyn til egnethet for 
boligbygging. Ved boligbygging i disse områdene er det uansett behov for å styrke 
kollektivtilbudet vesentlig. Trase for Sandvikabanen er vist i kommuneplanen med stasjon 
på Franzefoss. 
 
Da planleggingen av flere av de store utbyggingsområdene i Sandvika ennå er i en tidlig 
fase, er det vanskelig å gi gode anslag om fremtidige boligtall. Forholdet mellom 
boligbygging og næring/kontor er ikke avklart. Grovt anslås et samlet utbyggingspotensial 
for å være mellom 1800 – 2800 boliger.  

Senterutvikling og fortetting langs bane 

I følge arealstrategien skal den øvrige boligbyggingen styres til kollektivknutepunkter og 
sentre som ligger til eksisterende banetraseer. Det strategiske arealkartet viser at særlig 
områdene langs Kolsåsbanen mellom Bekkestua og Kolsås skal vurderes for fortetting.   
 
I arealdelen er 3 områder langs Kolsåsbanen vurdert som aktuelle for en forholdsvis 
omfattende senterutvikling og fortetting. Dette gjelder Bekkestua, Haslum/Avløs og 
Kolsås.  
 
På Bekkestua foreslås fortetting og transformasjon av flere mindre sentrums- og 
kollektivnære områder, noen mindre utvidelser av dagens sentrumsområde, samt en 
større utbygging på Ballerud/Klevens gartneri.  
 
På Haslum/Avløs foreslås en forholdsvis omfattende utbygging og fortetting med 
utgangspunkt i de to stasjonene på Kolsåsbanen. De største utbyggingsområdene som 
foreslås er Avløs gård, næringsområdene langs Nesveien, samt områder langs Kirkeveien 
ved Haslum stasjon. Haslum foreslås utviklet som lokalsenter for hele 
Haslum/Avløsområdet. 
 
På Kolsås foreslås utvidelse av senterområdet og boligbygging på Løken gård og 
tilgrensende næringsområder (Plantasjen).  
 
Avhengig av tetthet vurderes utbyggingspotensialet for å være i størrelsesorden 1500 – 
2000 boliger på Bekkestua og 1000 – 1500 på Haslum/Avløs og Kolsås.  
 
Videre legger planforslaget til rette for boligbygging i form av fortetting/transformasjon i 
enkelte sentre og knutepunkter langs banetraseene. Dette gjelder først og fremst Høvik, 
Stabekk, Lysaker, Gjettum og Eiksmarka. 
 
Sammenhengen mellom boligbygging og senterutvikling er forsøkt tydeliggjort i 
planforslaget. En senterstruktur foreslås lagt til grunn for videre utvikling av sentrene. 
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Senterstrukturen legger overordnede føringer for innholdet i, og i noen grad utforming 
av, senterområdene i kommunen.  
 
Gjeldende arealdel har definert 12 områder som sentrumsområder, uten å gi ytterligere 
føringer for utviklingen av disse områdene. Nå foreslås en senterstruktur i 4 nivåer. Det er 
utarbeidet et kriteriesett for hvert nivå. Kriteriesettet er tenkt benyttet som retningslinjer 
ved planlegging innenfor sentrumsområdene, herunder vurdering av handelsarealer. 
 
Antall områder som er definert innenfor senterstrukturen er økt fra 12 til 18. Det er 
utarbeidet en senteranalyse som synliggjør utviklingspotensialet innenfor 
sentrumsområdene og tilgrensende områder. 
 
Følgende senterstruktur foreslås: 

By Områdesenter Lokalsenter Knutepunkt/ 
stasjon 

Sandvika 
Lysaker 

Bekkestua 
Fornebu 
Kolsås 

Bærums Verk 
Rykkinn 
Stabekk 
Eiksmarka 
Høvik 
Østerås 
Vøyenenga 
Fossum 
Haslum 

Gjettum 
Jar 
Slependen 
Østerås (T-bane) 

 

 Sandvika er definert som by og kommunesenter innenfor rammene av 
kommunedelplanen fra 2010. 

 Lysaker videreutvikles med mål om å styrke bymessige kvaliteter, herunder større 
miks av bolig og næring, gode offentlige rom og sammenhengende grønnstruktur. Det 
tas initiativ til et samarbeid med Oslo kommune om utvikling av området, som også 
må ses i sammenheng med Oslos planer om byutvikling på Lilleaker og sjøfronten 
mellom Skøyen og Lysaker. 

 Bekkestua fungerer i dag som områdesenter for nordøstre Bærum. Denne rollen kan 
videreutvikles ved å utvide sentrumsområdet noe og tilføre flere tettstedskvaliteter 
og forbedret grønnstruktur. 

 Fornebu senter defineres som områdesenter for Fornebu og Snarøya 

 Kolsås er i dag et lokalsenter som foreslås videreutviklet som områdesenter for 
nordvestre Bærum. Senterutviklingen må ses i sammenheng med fremtidig 
boligbygging i Kolsåsområdet. 

 De foreslåtte lokalsentrene har i hovedsak denne funksjonen i dag. Utbygging av 
Fossum er av en størrelse som tilsier at området får lokalsenterfunksjoner. Haslum 
foreslås utviklet som lokalsenter dersom Haslum/Avløs-området bygges ut. 

 Områdene definert som knutepunkter er utvalgte stasjoner langs bane/jernbane, og 
kan fortettes primært med konsentrert boligbebyggelse, tjenesteyting og noe 
forretning/service. 
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Boligbyggingsnivået og prioritering av utbyggingsområder 

I henhold til vedtatt arealstrategi skal kommuneplanen dimensjoneres for en årlig 
boligbygging på 600 boliger. Dette tilsvarer 9000 boliger i 15-årsperioden 2015-2030. I 
høringsforslaget legges det frem utbyggingsforslag som overskrider det fastsatte 
boligtallet. Dette gjøres av flere grunner. 
 
Når planavklaring har funnet sted er utbygging i hovedsak markedsstyrt, og kommunen 
har ikke kontroll med at områder avsatt til utbyggingsformål faktisk bygges ut. For å sikre 
at boligtallet nås, anbefales det å avsette noe mer areal enn det teoretiske behovet. 
Rekkefølgebestemmelser kan brukes for å sikre at ikke utbyggingsnivået blir høyere enn 
ønsket.  
 
Skolebehovsplanen har synliggjort at skolekapasiteten i store deler av kommunen er 
svært anstrengt. Ny utbygging krever derfor investeringer i økt kapasitet på skole. Det 
anbefales å lokalisere ny utbygging til der kommunen velger å investere i nye skoleanlegg. 
I kommuneplanforslaget legges det derfor opp til at nye utbyggingsområder i størst mulig 
grad samles, fremfor at de spres rundt i byggesonen. Denne strategien medfører at 
planen foreslår flere større utbyggingsområder, konsentrert rundt utvalgte 
sentre/knutepunkter langs t-bane og jernbane. Løsning for økt skolekapasitet foreslås 
innenfor hvert utbyggingsområde. 
 

Utbyggingsområde Anslag nye boliger i perioden 2015-2030 

Fornebu 5000 – 7500 

Sandvika 1800 - 2800 

Fossum 1600 – 2000 

Bekkestua 1500 – 2000 

Haslum/Avløs 1000 – 1500 

Kolsås 1000 – 1500 

Andre sentre/knutepunkt 1400 - 1900 

Sum 13300 - 19200 

 
Eventuell boligbygging utenfor utbyggingsområdene nevnt i tabellen kommer i tillegg, 
men planforslaget legger opp til at omfanget av denne boligbyggingen reduseres i forhold 
til dagens nivå. 
 
Som det fremgår av tabellen avsettes det i planforslaget arealer som gir mulighet for en 
vesentlig høyere boligbygging enn måltallet på 600 boliger/år eller 9000 i planperioden. 
For å sikre at boligbyggingen skjer i tråd med måltallet, må det benyttes 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at utbygging ikke finner sted før tilhørende sosial og 
teknisk infrastruktur er på plass.  
 
Et viktig moment ved denne revisjonen er å styrke kommunens styring av boligbyggingen. 
Det er nødvendig å avsette tilstrekkelig med arealer slik at veksten kan tas innenfor 
områdene som er utpekt i arealstrategien. En for snever tilrettelegging for nye arealer 
fører erfaringsmessig til at veksten likevel finner sted, og da gjerne i områder som bør ha 
mindre vekst. 
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Ved å legge ut et større antall områder kan høringen benyttes til å belyse spørsmålet om 
hvor og i hvilken rekkefølge utbyggingen skal finne sted. Etter høring og til 
sluttbehandling kan planens tilrettelegging for utbygging avpasses mot måltallet.  
 
Vurdering av områdevis rekkefølge kan gjøres i forbindelse med sluttbehandling av 
arealdelen og følges opp i handlingsprogram og reguleringsplaner. 

Økt behov for samfunnsservice som følge av boligbygging og 
befolkningsvekst 

Det er laget behovsplaner for de mest sentrale kommunale ansvarsområdene hvor 
arealbehovene er store, dvs. skole, barnehage og pleie/omsorg. Det generelle bildet er at 
arealutfordringene er særlig store for skole og i noen grad barnehage. For disse vil 
kapasitetsøkning i stor grad være i form av nyanlegg. I alt er det i kommuneplanforslaget 
avsatt areal til 6 nye grunnskoler. Grendesentrene på Fornebu kommer i tillegg.  
 
Det er ikke avsatt egne arealer til barnehage i planforslaget. Ved regulering av nye 
boligområder forutsettes det at behovet for arealer til barnehager blir ivaretatt. 
 
For pleie og omsorg vil kapasitetsøkning stort sett håndteres innenfor allerede 
eksisterende anlegg eller på arealer som er regulert til tjenesteyting/offentlig formål.  
 
Befolkningsveksten fører også til et stort behov for arealer til idrettsaktiviteter, både til 
organisert idrett og til friere, egenorganiserte aktiviteter. Kommuneplanforslaget 
inneholder nye arealer til idrettsformål. For noen områder endres formål til idrett for å 
bringe arealdelen i tråd med den faktiske bruken av arealene.  
 
Kommuneplanforslaget inneholder ny gravplass ved Østernvannveien, øst for Ila 
landsfengsel.  Kommunens behov frem til 2030 vil da være dekket. Foreslått gravplass 
ligger innenfor marka. 

Bedre styring av utbyggingen 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi synliggjorde at store deler 
av boligbyggingen i den siste ti-årsperioden ikke er sammenfallende med 
hovedutbyggingsretningene eller beliggende i områder med god kollektivdekning og god 
skolekapasitet. Videre skaper fortetting i småhusområdene en del utfordringer for viktige 
kvaliteter i eksisterende boligstrøk. Kommuneplanen inneholder nå forslag til 
bestemmelser som vil øke styringsmulighetene.  
 
Kommuneplanen viser nye arealer som bør utvikles/fortettes. For flere av de større 
områdene er det i bestemmelsene stilt krav om felles planlegging/områderegulering. 
 
Plankravet foreslås skjerpet ved at dagens mulighet for utbygging av inntil 4 boenheter i 
småhusbebyggelse uten reguleringsplan bortfaller. Det foreslås plankrav for alle nye 
boenheter. Spørsmål om å ta områder opp til regulering vil bli vurdert opp mot vedtatt 
arealstrategi. 
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I områder som bør ha moderat eller lite vekst, foreslås en styrking av gjeldende 
reguleringsplaner ved at sentrale elementer i planene ikke uten videre overstyres av 
kommuneplanens bestemmelser om grad av utnytting. Boligtype, antall boenheter, 
delelinjer, detaljert inntegnede bygninger osv. foreslås gjort gjeldende som grunnlag for 
tomteutnyttelse. Unntak er planer fra før 1980 og som ikke viser detaljer. 
 
Byggegrenser mot sjø foreslås skjerpet ved at kommuneplanens byggegrense (30 meter) 
gjøres gjeldende foran byggegrenser vedtatt i reguleringsplaner fra før 23.7.1993. For 
nyere reguleringsplaner gjelder den regulerte byggegrensen. Datoen referer seg til 
ikrafttreden av Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i 
Oslofjordregionen. Gjeldende kommuneplan kan betraktes som et unntak, hvor 
byggegrensene i alle reguleringsplaner gjelder, uansett alder. Den foreslåtte skjerping av 
byggegrensen er en tilbakeføring til regelverket fra tidligere kommuneplaner. 
 
For å sikre gode helhetsløsninger ved utbygging av større områder, foreslås innført krav 
om samlet planlegging (områderegulering). Dette gjøres ved å avgrense aktuelle områder 
på plankartet og knytte bestemmelser til områdene.  

Vesentlige konsekvenser av planforslaget 

Konsekvenser av planforslaget er synliggjort i ”Konsekvensutredning av utvalgte 
arealinnspill” (Asplan Viak, 2014) som følger saken. I tillegg fremkommer vurdering av 
konsekvenser i dokumentet ”Vurdering av arealinnspill”, i ROS-analysen og i denne 
planbeskrivelsen.  
 
Boligbygging og sosial infrastruktur 
Foreslått arealdisponering legger til rette for en høy utbyggingstakt dersom alle nye 
arealer bygges ut innen 2030.  Utbyggingstakten vil i så fall ligge på opp mot 1000 
boliger/år. Dette er ikke et sannsynlig scenario. Bruk av reguleringsinstituttet og 
rekkefølgebestemmelser vil sikre at utbyggingstakten ikke overskrider kommunens evne 
til å investere i sosial og teknisk infrastruktur.  
 
I kommuneplanens utfordringsdokument (2013) ble konsekvenser ved ulik utbyggingstakt 
vurdert. Økte driftsutgifter som følge av befolkningsvekst dekkes i stor grad inn gjennom 
vekst i frie inntekter og rammetilskudd. Utfordringen ligger i behovet for 
terskelinvesteringer, som i liten grad dekkes av inntektssystemet, og som det tar lang tid å 
dekke inn.  
 
Utfordringsdokumentet påpeker at vekstnivå og areal‐ og utbyggingsstrategier henger 
tett sammen. Jo bedre man klarer å utnytte eksisterende og ny infrastruktur, jo lavere 
investeringsutgifter vil det være behov for. Klare areal‐ og utbyggingsstrategier gjør det 
økonomisk lettere å bære vekst, spesielt om kommunen ønsker å legge til rette for høy 
vekst. 
 
Med unntak av Fossum ligger samtlige foreslåtte utbyggingsområder innenfor større, 
sammenhengende boligområder med godt utbygd infrastruktur. For alle områder vil det 
imidlertid være behov for terskelinvesteringer. Kommunens sammenhengende 
bebyggelsesstruktur og tettheten mellom tjenestetilbudene gjør det lettere å utnytte nye 
investeringer i infrastruktur, dersom denne lokaliseres innenfor allerede utbygde 
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områder.  Planforslagets nye områder for tjenesteyting (skole mm) bygger opp under 
dette. Perifer lokalisering av infrastruktur, som på Fossum, er over tid vanskelig å utnytte 
uten en videre utbygging av nærliggende områder.  
 
Planforslaget vektlegger betydningen av å se ny utbygging av boliger i sammenheng med 
mulighetene for å finne nødvendige arealer til tjenesteyting, i særdeleshet nye skoler, 
barnehager og idrettsanlegg. Arealknapphet fordrer sambruk, og det er nødvendig i størst 
mulig grad å samle skoler og idrettsanlegg. Arealknappheten betyr også at skoletomtene 
må utnyttes langt bedre enn hva som tidligere har vært vanlig i Bærum. Det samme 
gjelder til en viss grad også barnehager.  
 
Kommuneplanens arealdel fastlegger ikke grad av utnytting. Likevel legger planforslaget 
opp til at nye områder får høy utnytting og at boligtypen som bygges i stor grad vil være 
leiligheter. Behovet for store familieboliger vil i stor grad dekkes ved at bruktboliger 
frigjøres i markedet som følge av at det bygges leiligheter.  
 
Samferdsel 
Fortsatt vekst i befolkning og arbeidsplasser medfører at transportbehovet øker. Det er et 
nasjonalt mål at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Skal dette 
målet oppnås i Bærum er det nødvendig med en arealplanlegging som legger til rette for 
miljøvennlig transport, ved at nye boliger og arbeidsplasser lokaliseres i områder med god 
kollektivdekning. I tillegg er det nødvendig at dagens innbyggere og arbeidstakere i 
Bærum i økende grad benytter miljøvennlig transport og lar bilen stå.  Planforslaget følger 
opp de nasjonale målene ved å legge til rette for ny utbygging ved 
kollektivknutepunktene og ved en restriktiv holdning til utbygging i bilbaserte strøk.  Det 
foreslås også en mer restriktiv parkeringsnorm.  
 
God flatedekning for kollektivtrafikken oppnås i Bærum ved en kombinasjon av buss og 
bane. Bussen er av stor betydning, og god fremkommelighet er avgjørende for å kunne 
konkurrere med bilen. Planforslaget legger til grunn at ny E18 med ny tverrforbindelse 
Gjønnes-E18 vil avlaste dagens lokalveinett og bedre bussens fremkommelighet. 
Ytterligere fremkommelighetstiltak for buss vil være aktuelt. Sykkelveitraseer hentet fra 
kommunens sykkelstrategi er nå lagt inn i kommuneplanen.  
 
Lokal økning av biltrafikk som følge av utbygging vil forekomme, selv om det nasjonale 
målet ligger fast. For flere av utbyggingsområdene vil det være behov for 
trafikksikkerhetstiltak som etablering av fortau, planskilte kryssinger, nye 
gang/sykkelveier og lignende. Dette må vurderes konkret i forbindelse med regulering.   
 
Landbruk og jordvern 
Kjerneområder for landbruket er i gjeldende kommuneplan vist som LNF-områder hvor 
landbruket er dominerende interesse. I tillegg viser gjeldende plan LNF-områder med 
kulturlandskapsinteresse. Med unntak av Johnsrud golfbane i Lommedalen (foreslås 
regulert til golf), berører planforslaget ingen av disse områdene. 
 
Planforslaget har negative konsekvenser for jordvernet ved at nåværende LNF-områder i 
tilknytning til Avløs gård og Løken gård foreslås omdisponert til byggeområde for boliger 
og tjenesteyting. Utbygging av dyrka og dyrkbar mark forutsetter høy tetthet og at 
grønnstrukturen ivaretas på en god måte.  
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I tillegg foreslås Solbergjordet vest for Løkeberg skole omdisponert fra LNF til 
grønnstruktur og byggeområde for idrettsanlegg. Jordet i tilknytning til Gjønnes gård 
foreslås omdisponert fra LNF til grønnstruktur. 
 
Forslagene til omdisponering fra LNF til andre formål utgjør til sammen 748 dekar. Av 
dette er ca 377 dekar dyrka mark i dag. Forslag til omdisponering av dyrka mark til 
utbyggingsformål (byggeområder) utgjør ca 262 dekar.  
 
Planforslaget berører ikke områdene som er definert som viktige kulturlandskap i 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Foreslått utbygging på Løken gård 
grenser til kulturlandskapet på Bryn/Vøyen. 
 
To områder som omfattes av markaloven berøres av planforslaget. Det gjelder utvidelse 
av steinbruddet på Steinskogen og etablering av ny gravplass ved Østernvannveien. Iht. 
markaloven § 6 skal kommunale vedtak om kommuneplanens arealdel som berører 
marka, stadfestes av departementet.  

Forholdet til nasjonale og regionale mål og retningslinjer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt i 2011 og 
beskriver særlige hensyn som må tas i planleggingen. De nasjonale forventningene skal 
utarbeides hvert 4. år, og er en formell del av plansystemet. Forventningene omhandler 
en rekke tema, herunder: 
 

- Klima og energi 
- By – og tettstedsutvikling 
- Samferdsel og infrastruktur 
- Verdiskaping og næringsutvikling 
- Natur, kulturmiljø og landskap 
- Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

 
Temaet klima og energi følges opp i planforslaget ved at føringene i kommunens klima- 
og energiplan er lagt til grunn ved revisjonen av arealdelen. Planforslaget tilrettelegger 
for redusert behov for bruk av privatbil gjennom økt vekt på fortetting i og nær 
knutepunkter på eksisterende banenett. Videre er det lagt opp til at en stor del av 
utbyggingen skal finne sted i allerede eksisterende konsesjonsområder for fjernvarme fra 
sjøvann og avløpsvann (Sandvika, Lysaker/Fornebu). Områder som er sårbare for 
klimaendringer (flom, ras, skred) er kartlagt og knyttet opp mot bestemmelser i 
arealdelen. 
 
Planforslaget følger opp temaet by- og tettstedsutvikling ved å vektlegge fortetting og 
transformasjon i byområdene og sentrene, hvor kollektivdekningen er god. Et 
sammenhengende turveinett, inkludert kyststi, som i stor grad er koblet opp mot 
eksisterende grønnstruktur er vist i planen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for 
overvannsløsninger. 
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Samferdsel og infrastruktur er ivaretatt ved at planforslaget viser et helhetlig 
kollektivnett med traseer for jernbane, metro og buss. Traseer for nye baner er ivaretatt. 
Planforslaget viser også et sammenhengende sykkelveinett. Hensyn til nasjonale 
stamveier er ivaretatt ved at ny E16 og ny E18 er vist i planen.  
 
Det er tatt hensyn til verdiskapning og næringsutvikling ved å ivareta eksisterende, 
større næringsområder. Ny E18 og ny bussvei vil sikre god tilgjengelighet til nasjonalt 
viktige næringsområder på Fornebu/Lysaker. Planforslaget tilrettelegger for fortetting og 
økt næringsaktivitet i senterområdene. 
 
Hensynet til natur, kulturmiljø og landskap er ivaretatt ved kontinuerlig oppdatering av 
naturdatabaser i kommunens kartverk, og ved å knytte bestemmelser til naturmangfold 
og vegetasjon. Vassdrag og kystsone ivaretas gjennom bestemmelser om 
byggeforbudsoner, bekkelukking/gjenåpning av bekker, samt kantsoner. De syv 
kulturlandskapene og 13 større prioriterte kulturmiljøene fra kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer er avsatt som hensynssone bevaring kulturmiljø i 
plankartet.  
 
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2014 
Fylkesmannen presiserer i sitt forventningsbrev til kommunene hva som er viktige 
prioriteringer for Oslo og Akershus i 2014. Oppsummert er prioriteringene: 
 

- Forsterke og konsentrere boligbyggingen, sentral lokalisering av arbeidsintensive 
næringer og lokalisering av handel til sentrum og der folk bor. Lav 
parkeringsdekning og strenge maksimale parkeringsnormer. 

- Vektlegge klimatilpasning, det må ikke tilrettelegges for utbygging i flom- og 
skredutsatte områder 

- I så stor grad som mulig skjerme dyrka og dyrkbar mark mot omdisponering. 
Alternativer til utbygging på dyrkbar jord skal alltid vurderes. 

- Høy arealutnytting og effektiv bruk av eksisterende og planlagte 
utbyggingsområder. 

- Ivareta lovpålagte krav til samfunnssikkerhet, utarbeide helhetlig ROS-analyse 
 

Planforslaget søker å ivareta fylkesmannens forventninger ved: 
 

- Konsentrere boligbyggingen til sentre og knutepunkter langs eksisterende baner. 
Unntaket er Fossum som krever et nytt og forbedret kollektivtilbud.  

- Handel styres til sentrumsområder, med unntak av særskilte områder for 
plasskrevende handel. Mindre dagligvarehandel kan lokaliseres i boligområdene. 

- Bestemmelser sikrer at utbygging ikke finner sted i fareutsatte områder 
- Kjerneområdene for landbruket skjermes. Det foreslås noe omdisponering av 

dyrka mark. Områdene er beliggende innenfor det sammenhengende 
tettstedsområdet og ligger nær eksisterende bane. Vekst prioriteres foran vern i 
disse områdene. Ved utbygging forutsettes høy utnyttelse. 

- Planforslaget inneholder en helhetlig ROS-analyse. 
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Plansamarbeidet Oslo og Akershus 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider om en langsiktig, regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus. Den regionale planen vil påvirke kommunenes 
eget planarbeid innen areal og transport. 
 
Tre utbyggingsalternativer er utredet 
Arbeidet med planen startet våren 2012. Som grunnlag for planforslaget er det utredet 
tre utbyggingsalternativer for den regionale areal- og transportutviklingen frem mot 
2030.  

 
Videreføre dagens 
kommuneplaner 

Konsentrert utvikling av byer 
 

Fortetting i mange knutepunkter 

   
 
Videreføring av dagens kommuneplaner sprer veksten i mange sentra, mens fortetting i 
knutepunkter forutsetter at veksten skjer i noen færre sentra. Konsentrert utvikling av 
byer forutsetter at hovedtyngden av veksten skjer utvalgte byer og tettsteder.  
 
Drøftingsfase høsten 2013 
Høsten 2013 ble det gjennomført en drøftingsfase med politiske diskusjoner. Grunnlag for 
drøftingen var en konsekvensvurdering av de alternative utbyggingsmønstrene innenfor 
utvalgte tema. Her beskrives en rekke funn og vurderinger for vestkorridoren. 
 
Konsekvensvurderingene viser at vestkorridoren er godt rustet til å ta høy 
befolkningsvekst, vurdert mot boligmarked, kommuneøkonomi, transport og 
arealverdier. Både næringsanalysen og boligmarkedsanalysen peker på fortetting i mange 
knutepunkt som det beste for vestkorridoren. Når det gjelder transport bør det bygges 
opp under eksisterende og planlagt kollektivinfrastruktur, og avklares hvilke kollektivakser 
man ønsker å satse på og bygge opp om. 
 
Bærum kommunes uttalelser til drøftingsfasen kan oppsummeres slik: 

- Den regionale planen bør være tydelig, prinsipiell, uten juridiske bestemmelser 
men med klare retningslinjer som legges til grunn for de ulike forvaltningsnivåenes 
prioriteringer og myndighetsutøvelse 
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- Staten må være en aktiv samarbeidspart og prioritere storbyregionens 
utfordringer gjennom forpliktende avtaler som sikrer finansiering og 
gjennomføring av nødvendige infrastrukturtiltak 
 

Utredningsfasen og innspillene i drøftingsfasen danner grunnlag for planforslaget, som 
skal sendes på høring og offentlig ettersyn høsten 2014. 
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Klima og miljø 

Klimagasser og global oppvarming 

Det globale klimaet er i endring, og konsekvenser for Bærum er høyere 
gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Kommunens arbeid med 
klimautfordringen dreier seg i hovedsak om: 
 

- Reduksjon i utslippet av klimagasser 
- Forebygge skader som følge av klimaendringene, i hovedsak forårsaket av økt 

nedbør 
 
Energi og klimaplan for Bærum kommune 
Kommunens arbeid med klimautfordringen er nedfelt i en egen kommunedelplan, Energi- 
og klimaplanen for Bærum kommune. Planen tar sikte på å videreføre arbeidet med å 
redusere energibruk og klimagassutslipp fra kommunens egen drift samt å legge til rette 
for generell reduksjon av energibruk og klimagassutslipp i Bærumssamfunnet. Planen ble 
vedtatt i oktober 2013 og gjelder for perioden 2013-17.  
 
Planen legger til grunn et mål om at Bærum skal være klimanøytral i 2050. For å oppnå 
dett kreves betydelige omstillinger og omfattende tiltak. En langsiktig areal- og 
transportplanlegging er avgjørende for å håndtere den forventede befolkningsveksten på 
en effektiv og miljømessig forsvarlig måte. Et overordnet mål er at trafikkveksten skal tas 
med kollektive transportmidler. Dette stiller store krav både til en bevisst arealpolitikk og 
til utbygging av kollektivtrafikken. 
 
Viktige prinsipper for planleggingen er: 
 

- Behov for privatbil i Bærum skal reduseres ved hjelp av arealplanlegging og 
forbedret infrastruktur. 

- Økt transportbehov som følge av vekst skal i hovedsak dekkes med offentlige 
kommunikasjonsmidler samt økt gange og sykkelbruk. 

- Strenge krav til energieffektivitet og hovedenergikilde basert på fornybare 
energikilder til nybygg og større rehabiliteringer i kommunal og privat regi. 

- Utbygging i Bærum skal baseres på å fortette innenfor eksisterende 
tettstedstruktur, mens nye utbyggingsområder skal lokaliseres og utformes slik at 
man kan tilby et godt kollektivtilbud. 

- Kommunen skal i plan og byggesaker forebygge skader som følge av 
klimaendringer (økt nedbørsmengde, havstigning, flom, ras) 

- Håndtere overflatevann slik at infrastruktur, eiendommer og andre verdier sikres 
på en tilfredsstillende måte.  

 
Reduksjon av klimagasser - planlegging for redusert transportbehov 
Det viktigste virkemidlet i en langsiktig areal- og transportplanlegging er å fortette 
innenfor eksisterende tettstedstruktur og lokalisere nye bolig og næringsprosjekter i 
områder som gir god tilgang til et godt kollektivtilbud. I tillegg vil fullføring av Kolsåsbanen 
i (2014) og ny metro til Fornebu være viktige tiltak for å redusere klimagassutslippene.  
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Vedtatt arealstrategi og forslag til ny arealdel legger derfor opp til konsentrasjon av ny 
utbygging i nærheten av eksisterende banetraseer. I tillegg foreslås ny parkeringsnorm 
som tar sikte på å redusere antall parkeringsplasser i områder med god kollektivdekning.  
 
Erfaringsverdier for trafikkskaping viser at boliger med svert god kollektivtilgjengelighet 
skaper rundt halvparten så mange bilreiser som boliger med dårlig 
kollektivtilgjengelighet. For å redusere transportbehovet mest mulig er det viktig å bygge 
tett ved knutepunktene, samtidig som man har en restriktiv holdning til nybygging i 
områder med dårlig kollektivtilgjengelighet. 
 
Forslaget til ny arealdel inneholder enkelte større utbyggingsområder som er vedtatt i 
tidligere revisjoner, og som i utgangspunktet ikke ligger i områder med god 
kollektivtilgjengelighet. Dette gjelder først og fremst områdene Fossum og Franzefoss. 
 
Skal målet om redusert behov for privatbil imøtekommes ved utbygging av disse 
områdene må kollektivtilbudet forbedres vesentlig. For Fossum tenkes dette løst ved 
matebuss til Eiksmarka stasjon. Det er imidlertid usikkert hvorvidt matebussløsningen vil 
representere et godt nok kollektivtilbud.  
 
For Franzefoss er den langsiktige løsningen banetilknytning mellom Kolsås og Sandvika. 
Den kortsiktige løsningen er bussbetjening til Sandvika. Banetilknytning vil utvilsomt 
representere det beste kollektivtilbudet, men gjennomføring av prosjektet er usikkert.  
 
I en diskusjon om hvilke utbyggingsområder som bør prioriteres i ny arealdel, bør 
hensynet til områdenes kollektivbetjening vektlegges. Sett ut fra målsetninger om 
redusert bilbruk er det andre områder i kommunen enn Fossum og Franzefoss som bør 
prioriteres for utbygging i planperioden.  
 
Skadeforebygging - planlegging for klimatilpasning 
Klimaendringene fører til at infrastruktur og bygninger blir utsatt for mer nedbør, 
ekstremvær og derigjennom større risiko for naturskader. I stort blir samfunnet mer 
sårbart. Arealplanleggingen er et viktig instrument for å redusere denne sårbarheten.  
 
Plan- og bygningslovens § 28-1 stiller krav til byggetomt og ubebygd areal. Grunn kan 
bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som 
følge av natur- eller miljøforhold. Bestemmelsen er fulgt opp i Teknisk forskrift, der det 
heter at byggverk skal plasseres slik at de er sikret mot flom, stormflo og skred.  
 
Kommunens kartdatabase inneholder oversikt over fare for flom, stormflo og skred. For 
flom er situasjonen kartlagt med utgangspunkt i følgende forhold: 
 

- 10-års flom 
- 200-års flom 
- Kjellerfri sone 
- Flomsone langs sjøen knyttet til stormflo 

 
For skred inneholder kartdatabasen oversikt over: 
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- Soner med potensiell fare for leirskred med fargekoder etter faregrad og navn. 
Tegnet (G) betyr at grunnundersøkelser foreligger. 

- Soner med fare for steinsprang med sine utløsningsområder (brattere enn 30 
grader) og nedre grense for steinsprang. 

 
Kommuneplanens bestemmelser henviser til kommunens kartdatabase for oversikt over 
fareområder. Kartdatabasen oppdateres når ny informasjon blir tilgjengelig. Det lages 
derfor ikke statiske temakart til de ulike farekategoriene.  
 
Det er foreslått særskilte bestemmelser om naturskader til arealdelen:  
 

§ 18 Naturskader 
 
§ 18.1 Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra skred og flom. I forbindelse med 
arealplanlegging og søknad om tiltak innenfor flom- og fareområder, jf. Bærum 
kommunes kartdatabase, skal det redegjøres for nødvendige sikringstiltak. 
 
§ 18.2 All utbygging i nærheten av vassdrag skal ha en sikkerhetssone mot en flom med 
200 års gjentaksintervall tillagt en sikkerhetsmargin på 0,5 meter. 
 
§ 18.3 All utbygging langs sjøen og nedre del av vassdragene skal ha en sikkerhet mot 
stormflo opp til minimum 2,5 m over alminnelig høyvannstand. 
 
§ 18.4 I alle planer som berører flomland som er redusert fra sin opprinnelige størrelse, 
skal tilbakeføring av arealene til flomland vurderes. 

 
Håndtering av overvann (regnvann og smeltevann) er sentralt i arbeidet med å møte 
fremtidige klimaendringer.  Hovedplan for avløp (2012 – 2021) inneholder tiltak som har 
til hensikt å unngå erosjon og overbelastning av eksisterende rørsystem. Utfordringene er 
knyttet både til vannmengder, men også vannkvalitet fordi overflatevannet i enkelte 
tilfeller vasker ut forurensninger i bekker, elver og sjøområdene. Reduksjon av tette 
overflater er også et sentralt virkemiddel for å redusere overvann.  

 
Aktuelle tiltak er:  
 

- Lokal overvannsdisponering, primært vil dette innebære infiltrasjon eller 
- fordrøyning.  
- Separering av kommunale fellesledninger eller fordrøyning knyttet til kommunalt 

nett. 
- Unngå bekkelukkinger. 
- Alle nye områder må planlegges med sekundære flomveier (flomveier som trer i 

funksjon når primærsystemet når sin kapasitetsgrense).  
 

Et tilleggsargument for å tilrettelegge for overvann, er at dette kan bli et positivt 
landskapselement som kan forskjønne omgivelsene.  
 
Kommunens samarbeid med Framtidens byer og klimatilpasningsnettverket, har ført til 
konkrete tiltak innen blågrønn faktor, åpne overvannsløsninger, regnbed og grønne tak.  
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Blågrønn faktor (BGF) er en metode for å behandle overvann innenfor et byggeprosjekt, 
dvs. innenfor egen tomt. Metoden innebærer bruk av et poengsystem, der størst score gis 
ved bruk av vann, vegetasjon og permeable flater. Lavest score gis for bruk av tette, 
ugjennomtrengelige flater. Hensikten er å redusere belastningen på teknisk infrastruktur 
og heve kvaliteten på uterom. 
  
Bruk av blågrønn faktor i planleggingen kan gi økt trivsel, positiv helseeffekt, samt 
fremme biologisk mangfold. Blågrønn faktor er mest anvendt i Tyskland og Sverige. 
Metoden er foreløpig lite brukt i Norge, men det er utarbeidet norsk veileder, regneark og 
eksempelsamling.  
 
Et regnbed er en grunnforsenking i jorda med porøse masser som erstatter impermeable 
leire-masser som ikke absorberer vann. Regnvann strømmer inn fra takrenner, asfalterte 
plasser og grøfter og fyller opp regnbedet. Her står vannet en kort stund før det trekker 
ned i jorda og grunnvannet. Regnbed bidrar til at overflatevannet renses, og bidrar til 
reduksjon av oversvømmelser. 
 
Grønne tak er et aktuelt virkemiddel for å redusere overvannsproblematikken gjennom 
fordrøyning av regnvann. Andre viktige egenskaper er isolasjon (vinter) og nedkjøling 
(sommer), økt biodiversitet samt økt estetisk verdi.  
 
En fellesnevner for de nevnte metodene er demping, fordrøyning og forsinking av 
regnvann. Dette er viktige tiltak for tilpasning til klimaendringer og økt nedbør. Ved å 
behandle regnvannet nærmest der hvor det treffer først, bidrar dette til å redusere risiko 
for oversvømmelser og andre ødeleggelser. Samtidig kan metodene gi tilleggseffekter 
som økt biodiversitet og høyere estetisk kvalitet.  
 
Til arealdelen foreslås følgende retningslinjer knyttet til overvann: 
 

§ 17 Overvann 
 
Retningslinjer 
Overvann skal som hovedregel renses og fordrøyes lokalt innenfor byggeområdet. 
   
I plan- og byggesaker skal tiltak for å begrense/forsinke avrenning av overvann vurderes, 
herunder bruk av grønne tak, dammer og vannspeil. Overvann skal så langt mulig 
utnyttes som et positivt element i byggeområdene. 
 
Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier ivaretas. 
 
I plansaker kan det innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, rensing 
og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette gjelder 
også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet.  
 
I plansaker kan det stilles krav om bruk av blågrønn faktor. 

 
 



 
 

Side 26 av 150 
 

Støy 

Arbeidet med handlingsplan mot støy har resultert i en omfattende kartlegging av 
støyforholdene i kommunen. Kartleggingen er gjennomført i et samarbeid med Oslo 
kommune og andre kommuner i hovedstadsregionen.  
 
Kartleggingen viser at det er ca. 8000 innbyggere som er potensielt utsatt for høye 
støynivåer. I tillegg er en rekke barnehager, skoler og helseinstitusjoner utsatt for støy 
over gjeldende grenseverdier. Støy fra veitrafikk er den største kilden. Sandvika er særlig 
utsatt med støy fra både E18, E16 og jernbanen. Ny E18 vil redusere støybelastningen 
vesentlig for bosatte i E18-korridoren. 
 
Kartleggingen har resultert i et sett med støykart tegnet i tråd med støyforskriften. 
Kartene er en del av kommunens kartdatabase, og brukes i dag som aktsomhetskart ved 
behandling av plan- og byggesaker. Kartleggingen er basert på grove beregninger. Ved 
planlegging av konkrete tiltak må mer detaljerte beregninger og eventuelt også målinger 
gjennomføres.  
 
Arealdelen har særskilte bestemmelser om støy. Bestemmelsene henviser til 
støyretningslinjen T-1442 (2012), og til kommunens støysonekart for vei og jernbane 
(kartdatabasen). Plankartet viser ikke støysoner som egne hensynssoner.  
 
Nærmere om avviksområder 
I retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 er det spesifisert at: «I 
sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt 
med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. 
Forutsatt at kommunen har angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, 
kan det vurderes å tillate oppføring av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål». 
 
Retningslinjen gir en åpning for å gjøre støyfaglige kompromisser av hensyn til samordnet 
areal og transportplanlegging. Det er angitt som en forutsetning at avvik kun 
gjennomføres der kommunene har angitt avvikssoner i kommuneplanens arealdel. 
Veilederen til retningslinjen (TA-2115) utdyper hensyn som kan begrunne slike avvik.  
 
Videre spesifiseres det at eventuelle avvik fortrinnsvis bør gjøres juridisk bindende 
gjennom kommuneplanens arealdel, med nødvendig kartfesting (avviksområder) og 
planbestemmelser. Bestemmelsene bør i henhold til veilederen definere vilkår for at 
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål kan etableres. 
 
I gjeldende arealdel er avviksområdene sammenfallende med de definerte 
senterområdene, og er omfattet av særskilte støybestemmelser. Senterområdene er å 
betrakte som kjerneområder og er begrenset i utbredelse. For å realisere arealstrategiens 
målsetninger om fortetting rundt knutepunkter er utstrekningen av avviksområdene 
vurdert som for snever. 
 
Forslag til ny arealdel inneholder en revidert senterstruktur. Sammenlignet med 
gjeldende arealdel er noen flere områder definert som sentre. I tillegg er ytterligere noen 
områder definert som knutepunkter. Sentre og knutepunkter danner grunnlaget for 
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forslag til nye avviksområder. Se kapittel om senterstruktur, næring og varehandel for 
nærmere forklaring av senterstrukturen. 
 
Avviksområdene er definert med utgangspunkt i 10 minutters reell gangavstand fra 
kjernen i et senter eller knutepunkt, som oftest stasjonsområdet. Det er tatt hensyn til 
om området har potensial for fortetting. Avviksområdene er vist som 
bestemmelsesområder i plankartet. 
 

 
Forslag til avviksområder for støy 

 
Stille områder 
Et stille område er et område som innehar verdifulle kvaliteter for rekreasjon, friluftsliv 
og/eller kulturaktiviteter i omgivelser som er skjermet eller i god avstand fra 
dominerende lydkilder. Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging anbefaler 
kommunene å kartlegge stille områder som er viktige for befolkningen, og markere 
områdene på støykart. Som en oppfølging av handlingsplan mot støy har kommunen 
startet kartleggingen.  

Luftforurensing 

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet veiledende retningslinjer for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T 1520). Retningslinjen har ikke status som statlig 
planretningslinje, men avvik kan gi grunnlag for innsigelse fra overordnet myndighet i 
plansaker.  
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Retningslinjen tar utgangspunkt i anbefalte grenser for luftforurensing. Grensene skal 
legges til grunn for planlegging av virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er 
følsomt for luftforurensing. Det er luftforurensing i form av svevestøv og nitrogenoksid 
som skal vurderes i plansammenheng. 
 
I forslag til ny arealdel er det en særskilt bestemmelse om luftforurensing. Bestemmelsen 
henviser til retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.  
 
Retningslinjen gir anbefalinger om at kommunen koordinerer et arbeid med å kartfeste 
luftforurensning i gule og røde soner. Alle kilder som bidrar vesentlig til luftforurensning 
skal inngå. Anleggseiere må bidra med ressurser til dette arbeidet. Kartleggingen 
blir tilsvarende det arbeidet som kommunen allerede har gjort med støysonekart. Støy- 
og luftsonekart er viktige grunnlag for kommunens arealplanlegging. Planleggingen av 
hvordan arbeidet med luftsonekart kan gjennomføres har startet 
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Boligbygging 
 
Bærums boligmasse består i dag av om lag 50 000 boliger1 med en tilnærmet lik fordeling 
mellom eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, tomannsboliger) og 
blokkleiligheter.  
 

Boligmassen i Bærum – antall boliger 

Eneboliger Kons. småhus Blokkleiligheter Andre boligtyper 

16 601 16 108 15 593 1713 

33 % 32 % 31 % 3 % 

 
Gjennomsnittlig boligbygging i Bærum de siste 10 år har vært 480 boliger pr. år. Det har 
vært forholdsvis store variasjoner fra år til år. De siste to årene (2012 og 2013) har 
boligbyggingen vært vesentlig høyere enn gjennomsnittet med henholdsvis 654 og 663 
boliger.   
 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Boliger 359 525 319 455 507 618 261 441 654 663 

 
Over halvparten av boligene som er bygget i de siste 10 årene er leiligheter, med en 
gjennomsnittlig andel på 57 %. Andelen leiligheter er økende og var 67 % i 2012. Andelen 
eneboliger som bygges er synkende, og var i 2012 nede i kun 17 %.  

Boligbehovet 

I følge kommuneplanen samfunnsdel skal Bærum tilrettelegge for en boligbygging på ca. 
600 boliger pr. år frem mot 2030. Hvis den faktiske boligbyggingen ligger litt i overkant av 
600 vil måltallet medføre 10 000 nye boliger i planperioden. Boligbyggingen bør reflektere 
boligbehovet, og kommunen kan gjennom lovverket stille krav til utforming av 
boligområder, boligstørrelse og nærmere krav til boligens utforming.  
 
Som tabellen over viser er Bærums boligmasse omtrent delt i 3 like deler eneboliger, 
konsentrert småhus og leiligheter. Et sentralt spørsmål er om boligmassen er tilpasset 
husholdningenes behov i dag og i tiden fremover. 
 
Bærum har i overkant av 48 000 husholdninger2. Aleneboende og par uten 
hjemmeboende barn utgjør ca. 56 % av husholdningene – til sammen ca. 27 000. Familier 
med hjemmeboende barn utgjør 42 % eller om lag 20 000 husholdninger. Husholdninger 
med flere familier utgjør ca. 1400. 
 
 
 
 
 

                                                      
 
1
 Kilde: Akershus fylkeskommune, statistikkbanken 

2
 Kilde: Akershus fylkeskommune, statistikkbanken 



 
 

Side 30 av 150 
 

Husholdningstyper i Bærum (2012) Antall Andel 

Bor alene 17 257 35,9 

Par uten hjemmeboende barn 9474 19,7 

Mor/Far eller par med barn 20 011 41,6 

Husholdning med flere familier 1384 2,9 

Sum 48126 100 % 

 
Hva som er en gitt husholdnings boligbehov vil variere og være preget av individuelle 
preferanser. Ikke alle barnefamilier ønsker å bo i småhus, og ikke alle som bor uten barn 
vil bo i leilighet. Likevel kan det legges til grunn at eneboliger og konsentrerte småhus er 
boligtyper som i stor grad er godt egnet for og etterspurt av familier med barn. Større 
areal og direkte tilgang til hage/bakkeplan er viktige egenskaper ved denne boligtypen.  
Leiligheter har på sin side ofte tilgang på mindre areal både innvendig og utendørs, og er 
slik sett bedre egnet for mindre husholdninger.  
 
Sagt på en annen måte så har Bærum i dag 33 000 utpregede familieboliger 
(eneboliger/konsentrert småhus) men kun 20 000 husholdninger med hjemmeboende 
barn. Slik sett har Bærum et overskudd av familieboliger.  
 
På den annen side har Bærum 27 000 husholdninger uten hjemmeboende barn, men kun 
16 000 leiligheter. Selv om man tar høyde for variasjoner i husholdningenes preferanser, 
tyder tallene på at det i dag er et misforhold mellom Bærums boligmasse og 
husholdningenes behov. 
 
Boligpreferanser 
I forbindelse med Plansamarbeidet Oslo og Akershus er det gjennomført et omfattende 
analysearbeid for å kartlegge det regionale boligbehovet frem mot 2030. Analysene 
konkluderer med at det vil være behov for å bygge 10000 – 11000 boliger pr. år i Oslo og 
Akershus frem mot 20303.  
 
I analysene legges det vekt på at det i Akershus er betydelig avvik mellom dagens 
boligmasse og den boligmassen som best ivaretar behovet i 2030. Avviket går ut på at 
aldersgruppene som etterspør leiligheter vokser vesentlig mer enn andre aldersgrupper, 
og at dagens boligmasse ikke er tilpasset denne etterspørselen. Det vil derfor være behov 
for å bygge et stort antall leiligheter i Akershus frem mot 2030. Bygging av leiligheter vil 
også skape dynamikk og sirkulasjon i andre deler av boligmarkedet.  
 
Flytteundersøkelser viser at boligkjøpere oftest er lokalt forankret og ønsker å flytte 
innenfor et relativt begrenset geografisk område. Dette gjør det viktig med et variert 
boligtilbud i lokalmiljøet, med et utvalg av boliger tilpasset ulike aldersgrupper.  
 
Analysen inneholder også en overordnet boligpreferanseundersøkelse for Oslo og 
Akershus. Undersøkelsen understreker at det er forskjeller mellom de ulike 
boligmarkedene, men at det er forhold ved de ulike livsfasene som virker inn på 
boligetterspørselen. Noen viktige skiller mellom aldersgruppenes preferanser er gjengitt i 
tabellen nedenfor. 

                                                      
 
3
 Prognosesenteret: «Boligutredning, Plansamarbeidet i Oslo og Akershus», 2013 



 
 

Side 31 av 150 
 

 
 

Aldersgruppe Boligpreferanser 

20-29 år Førstegangsetablerere, ønsker små leiligheter, urbant. Flytter ofte, 
boligpris er viktig for valg 

30-39 år Ønsker enebolig men har oftest råd til rekkehus. Søker til landlige 
områder i takt med økning av familiestørrelsen 

40-54 år Bedre økonomi gir rom for å realisere drømmen om enebolig. Bor i 
forstedene med pendleravstand til byen 

55-64 år Bor i store boliger, vurderer om de skal kjøpe noe mindre. God 
kjøpekraft, vil bo urbant men er opptatt av kvalitet og flytter ikke for 
enhver pris. 

65 + år Ønsker å bo enklere og flytte til et sted med «tøffelavstand» til butikk og 
servicetilbud, aller helst i tilknytning til området man allerede bor. 

 
Undersøkelsene viser at det er store forskjeller i boligpreferanser mellom de ulike 
aldersgruppene. For aldersgruppene over 50 år foretrekker over halvparten å bo i 
leilighet. Andelen som foretrekker leilighet øker med alderen. I aldersgruppen 65-74 år 
foretrekker 64 % leilighet. Enebolig er foretrukket blant de yngre aldersgruppene. 
 
Undersøkelsene viser også at de som foretrekker leiligheter også foretrekker urbane 
bokvaliteter. Dette betyr at man bør tilrettelegge for bygging i byer og 
sentre/knutepunkter hvor det er kort vei til transporttilbud, handels- og servicetilbud og 
kulturtilbud.  
 
Fremtidig boligbehov 
I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel ble det i 2013 utarbeidet en 
befolkningsprognose for Bærum for perioden frem til 2030. Kommuneplanprognosen er 
basert på en årlig boligbygging på 600 boliger og en befolkning i 2030 på 145 000. 
 

Middelalternativ 
600 boliger/år 2013 2030 Andel 2013 Andel 2030 

0-5 år  9133 10619 8 % 7 % 

6-12 år 11401 13165 10 % 9 % 

13-15 år 4772 5557 4 % 4 % 

16-19 år 6287 7247 5 % 5 % 

20-29 år 12256 14773 10 % 10 % 

30-39 år 14957 18978 13 % 13 % 

40-54 år 27095 30904 23 % 21 % 

55-64 år 13399 18277 11 % 13 % 

65-79 år 12508 17846 11 % 12 % 

80-89 år 4637 6661 4 % 5 % 

90 + 1211 1497 1 % 1 % 

sum 117656 145524 100 % 100 % 

 
Prognosen viser at Bærums befolkning øker innenfor alle aldersgrupper, men at 
aldersgruppene over 55 år øker mest. Det betyr størst vekst i aldersgrupper som i stor 
grad ikke har hjemmeboende barn, og som i følge preferanseundersøkelsene foretrekker 
leilighet med urbane bokvaliteter.   
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I alt anslår prognosen en økning innenfor aldersgruppene 20-29 og 55 + med ca. 15 000 
personer frem mot 2030. Dersom 60 % av disse ønsker blokkleilighet med urbane 
kvaliteter, tilsvarer dette en økt etterspørsel på om lag 7 – 8 000 leiligheter, gitt en 
aleneboerandel på 654 %.  
 
Av Bærums 16 000 blokkleiligheter ligger om lag 8000 i eller i nærheten av senterområder 
med et godt kollektivtilbud. De urbane kvalitetene varierer, og på langt nær alle av de 
8000 sentralt beliggende leilighetene har slike kvaliteter.  Dette tilsier at Bærum har et 
forholdsvis stort underskudd på leiligheter med urbane kvaliteter i dag, og at 
etterspørselen vil øke i planperioden. Tilrettelegging for bygging av leiligheter og utvikling 
av senterområder med urbane kvaliteter bør slik sett være en prioritet for kommunen. 
 
Antall husholdninger med barn vil også øke i planperioden. I følge befolkningsprognosen 
vil antall barn (0-19) øke med om lag 5000. Dette indikerer at antall husholdninger med 
barn vil øke fra dagens 20 000 til 22-23 000 i 2030. Som tidligere nevnt har Bærum om lag 
33 000 familieboliger (eneboliger/småhus). Dette skulle være tilstrekkelig for å dekke 
behovet for barnefamiliene, gitt at det er tilstrekkelig sirkulasjon i boligmarkedet.  
 
Boliger for grupper med særskilte behov  
Planutvalget i Bærum vedtok 10.10.2013 at kommunen i kommuneplanperioden må føre 
en mer målrettet boligpolitikk som er tilpasset husholdninger med forskjellige 
inntektsnivåer. Utvalget ba om en utredning av virkemidler for å oppnå dette, herunder 
ulike utbyggingsmodeller i samarbeid med private, samt strategiske tomteoppkjøp der 
kommunen kan sikre en viss andel rimelige boliger/utleieboliger.  
 
Parallelt med arealdelen fremmes en sak om boligpolitiske spørsmål. Saken redegjør for 
ulike utbyggingsmodeller som kan sikre at politiske mål innenfor boligsektoren oppfylles. 
Sammen med ny arealdel kan saken om boligpolitiske spørsmål danne grunnlag for en 
boligpolitisk strategi.  
 
Oppsummering boligbehov 
Sammenligningen mellom dagens husholdningssammensetning og boligmassen tyder på 
at det er et underskudd på leiligheter og et overskudd på familieboliger i Bærum. 
Kommunen har mange forholdsvis store boliger samtidig som flertallet av husholdningene 
er små (1 eller 2 personer). 
 
Boligpreferanseundersøkelsene viser at det er store forskjeller mellom aldersgruppene, at 
et flertall av folk over 50 ønsker å bo i leilighet, og at denne andelen øker med alderen. 
Befolkningsprognosen viser at aldersgruppene over 50 år øker mest i planperioden. 
Dagens høye etterspørsel etter leiligheter antas derfor å øke ytterligere.  Bærum har en 
særlig mangel på leiligheter med urbane kvaliteter. 
 
Bærum vil også få en økning av familiehusholdninger. Dagens overskudd av familieboliger 
bør kunne dekke det økte behovet, dersom det bygges nye leiligheter som frigjør 
eksisterende familieboliger. 

                                                      
 
4
 65 % av husholdningene i Bærum som bor uten barn er aleneboende (tall for 2012) 
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Tilrettelegging for fremtidig boligbygging 

Forslag til ny arealdel tilrettelegger for fremtidig boligbygging i sentre og knutepunkter 
langs banetraseene. Dette gjøres på følgende måte: 
 

- Opprettholde hovedutbyggingsretningene Fornebu, Sandvika og Fossum 
- Avsette flere større og mindre områder nær sentre og knutepunkter som «nye 

boligområder.» Stille krav om områderegulering for utvalgte områder. 
- Øke kommunens evne til å styre boligbyggingen gjennom å stille krav om 

reguleringsplan for alle nye boliger. 
- Avsette tilstrekkelig med areal til offentlig tjenesteyting 

 
Områdene som foreslås for ny boligbygging i planforslaget representerer et potensial for 
nye boliger som er større enn måltallet på 600 boliger/år frem til 2030. Dette er gjort for 
å få frem en diskusjon om prioritering av rekkefølge på utbyggingsområder.  
 
Sammenhengen mellom ny boligbygging og tilrettelegging for offentlig tjenesteyting må 
understrekes. Kapasiteten på skole er særlig anstrengt, og ny boligbygging fordrer både 
utvidelse av eksisterende skoler og etablering av nye. Kommuneplanen avsetter derfor 
nye arealer til skole i de områdene hvor det foreslås større boligutbygging, Sandvika, 
Bekkestua, Haslum/Avløs og Kolsås. 
  
Igangsatte reguleringsplaner for boligbygging 
Ved inngangen til 2014 var det i Bærum igangsatt 28 reguleringsplaner som tilrettelegger 
for boligbygging. 7 av reguleringsplanene ligger innenfor hovedutbyggingsretningene 
Fornebu, Sandvika og Fossum, de øvrige 21 er spredt rundt i byggesonen.  
 
Reguleringsplanene utenfor hovedutbyggingsretningene er stort sett mindre utbygginger, 
men som til sammen utgjør et betydelig boligpotensial. Samlet anslås det at planene 
rommer ca. 1200 boliger, fordelt rundt i byggesonen.  

Senteranalysen – anbefalinger om fortettingsområder for boliger 

Asplan Viak AS har utarbeidet en senteranalyse for Bærum. I tillegg til å gi anbefalinger 
for utvikling av senterområdene, har analysen undersøkt fortettingspotensialet for boliger 
i nærområdet til sentrene, dvs. områder innenfor 10 minutters gangavstand fra stasjon 
eller knutepunkt. Det samlede utbyggingspotensialet er anslått til om lag 8600 nye 
boliger, basert på en gjennomsnittlig tetthet på 10 boliger/dekar. Sandvika og Fornebu er 
ikke en del av analysen. 
 
Kriterier for identifisering av nye utbyggingsområder inkluderer: 
 

- Bebygde arealer som er dårlig utnyttet eller har en uhensiktsmessig bruk i dag 
- Sentrale arealer som er benyttet til overflateparkering bør frigis til 

utbyggingsformål  
- At verdifulle naturområder ikke berøres 
- Mulighet for at kulturminner kan ivaretas 
- Ivaretakelse av matjord og kulturlandskap må veies opp mot spredning av 

bebyggelse og økt bilavhengighet 
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Bekkestua 
 
Ny boligutvikling i hovedsak gjennom 
transformasjon av småhusbebyggelse og 
parkeringsarealer, samt noen åpne områder 
(Bekkestumyra). 
 
Mindre justering av sentrumsområdet 
 
Potensial anslått til 1600-1700 boliger 

 
Haslum/Avløs 
 
Ny boligutvikling foreslås i hovedsak som 
transformasjon av næringsbebyggelse (Nesveien, 
Neslia, Kirkeveien), småhusbebyggelse og 
parkeringsarealer i tilknytning til Haslum stasjon. 
 
Haslum anbefales foreløpig ikke som 
sentrumsområde 
 
Potensial anslått til 400-450 boliger 

 
Høvik 
 
Ny boligutvikling foreslås i hovedsak som 
senterutvikling og transformasjon av 
småhusbebyggelse og parkeringsarealer. 
 
Dagens avgrensing av Høvik senter opprettholdes.  
 
Potensial anslått til 850 - 900 boliger 
 

 
Stabekk 
 
Ny boligutvikling i hovedsak gjennom senterutvikling 
og transformasjon av småhusbebyggelse, 
næringsbebyggelse og parkeringsarealer. 
 
Mindre utvidelse av sentrumsområdet mot sørvest.  
 
Potensial anslått til 850 - 900 boliger 
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Lysaker 
 
Ny boligutvikling i hovedsak gjennom 
senterutvikling, transformasjon av 
småhusbebyggelse, næringsbebyggelse (Granfoss 
næringspark) og parkeringsarealer. 
 
Stort utbyggingspotensial på Oslosiden kan bidra til 
å gjøre Lysaker til et reelt byområde 
 
Potensial anslått til 1550 boliger 
 

 
Østerås/Eiksmarka 
 
Ny boligutvikling i hovedsak gjennom senterutvikling 
og transformasjon av småhusbebyggelse, 
næringsbebyggelse, samt parkeringsarealer ved 
begge T-banestasjonene. 
 
Mindre utvidelse av sentrumsområdet mot vest.  
 
Potensial anslått til 500 boliger på Eiksmarka og 70 
boliger på Østerås 
  
Hosle 
 
Ny boligutvikling av noe omfang er avhengig av at 
Østeråsbanen forlenges til Hosle 
 
Ikke anbefalt som senterområde 
 
Potensial anslått til 80 boliger 
 

 
Gjettum 
 
Ny boligutvikling i hovedsak som transformasjon av 
næringsbebyggelse og parkeringsarealer ved 
Gjettum stasjon, samt utbygging av nye områder 
nordvest for stasjonen. 
 
Gjettum er ikke anbefalt som senterområde.  
 
Potensial anslått til 300 - 350 boliger 
  



 
 

Side 36 av 150 
 

Kolsås 
 
Ny boligutvikling i hovedsak som utbygging av LNF-
område (Løken gård), transformasjon av Kolsås leir, 
transformasjon av næringsområder (hagesenter 
mm.), parkeringsarealer samt senterutvikling. 
 
Mindre utvidelse av sentrumsområdet mot sør.  
 
Potensial anslått til 2400 boliger 
 

 
Bærums Verk 
 
Ny boligutvikling i hovedsak som transformasjon av 
næringsbebyggelse (byggevarer, bensinstasjon mv.) 
og parkeringsarealer nordøst for sentrumsområdet. 
 
Ingen endring av sentrumsområdet 
 
Potensial anslått til 200 boliger 
 

 
Slependen 
 
Ny boligutvikling i hovedsak som transformasjon av 
næringsbebyggelse og parkeringsarealer nær 
Slependen stasjon. 
 
Slependen er ikke anbefalt som senterområde  
 
Potensial anslått til 70 - 100 boliger 
 

 
 
Det er lagt vekt på senteranalysens anbefalinger ved utarbeidelse av forslag til ny 
arealdel. Det understrekes at senteranalysen er utarbeidet uten at det er tatt hensyn til 
private innspill om ny boligbygging.  
 
I det videre arbeidet med å identifisere aktuelle nye utbyggingsområder, er det lagt vekt 
på å se senteranalysens anbefalinger opp mot private utbyggingsønsker. Større områder 
hvor det er sammenfall anses som særlig aktuelle. Dette gjelder i første rekke: 
 

- Områdene sør og øst for Bekkestua sentrum 
- Deler av Nesveien/Neslia ved Avløs stasjon 
- Granfoss næringspark ved Lysaker 
- Deler av områdene nord og øst for Høvik stasjon, samt utvikling av Høvik 

senter 
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- Sentrumsutvikling på Stabekk 
- Deler av områdene nær Eiksmarka stasjon 
- Gjettum stasjon 
- Slependen stasjon 

 
Senteranalysen har lagt til grunn at en stor del av utbyggingen skal gjennomføres i form 
av transformasjon av eksisterende boligområder (småhusområder som endres til 
boligområder med høyere tetthet/blokkbebyggelse). Ofte vil en slik strategi være å 
anbefale fremfor å ta i bruk nye arealer. Samtidig er transformasjonsprosesser av denne 
typen svært krevende å gjennomføre. En samlet utbyggingsstrategi bør derfor baseres 
både på transformasjonsprosesser i sentrumsnære områder, og på utbygging av større, 
ubebygde områder med god kollektivdekning, hvor også arealbehov som følger av ny 
boligbygging kan realiseres (tjenesteyting, friområder, idrett osv.). 
 
Senteranalysen anbefaler flere arealer for transformasjon enn hva som foreslås i ny 
arealdel. Ved vurdering av områder for transformasjon er det i planforslaget lagt vekt på å 
finne områder hvor det er sammenfall mellom private planinitiativ og senteranalysens 
anbefalinger. 
 
Enhetlige boligområder 
I henhold til planprogrammet er det startet opp et registreringsarbeid av enhetlige 
boligområder. Det er utarbeidet egne definisjoner og kriterier for registreringene. Hittil er 
alle områdene innenfor et belte på 500 meter fra Kolsåsbanen og Østeråsbanen registrert 
og kartfestet. Materialet er en del av grunnlaget for vurdering av eventuelle 
fortettingsområder langs banene. Det er ikke foreslått fortetting/transformasjon innenfor  
 

 
Kartutsnittet viser registrerte enhetlige områder (gule områder) langs vestre 
del av Kolsåsbanen. 
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For å få et komplett materiale som også kan brukes av kulturminnevernet til vurdering av 
verneverdi, bør registreringsarbeidet videreføres for hele kommunen. Et slikt arbeid er 
naturlig i forbindelse med en fremtidig rullering av kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer. 
 
Et «enhetlig område» har særpreg som gjør at det skiller seg ut fra naboområder og 
oppfattes som en helhet i seg selv. I registreringsarbeidet er det valgt å registrere 
områdene som enhetlige ut i fra fire kriterier: Boligtype (en type eller en bestemt 
variasjon), tomtestruktur (tomtenes geometriske mønster), bebyggelsesstruktur 
(bebyggelsens mønster) og bygningsutforming (volum, form, detaljering osv.).  
 
Et eksempel på registreringen av enhetlige områder er gjengitt under: 
 

 
 
Hensynet til enhetlige områder er ivaretatt i forslaget til nye bestemmelser, der § 7.3 har 
følgende ordlyd:  
 

- Innenfor enhetlig utbygde områder skal bygge- og 
anleggstiltak bidra til å opprettholde områdets enhetlige 
karakter. 
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Ved saksbehandling må det gjøres en konkret vurdering om en plan eller tiltak ligger 
innenfor et enhetlig utbygd område. Registreringene som til nå er utført vil danne et 
utgangspunkt for vurderingene. 

Samlet forslag til nye boligområder i kommuneplanen 

Samlet forslag til nye boligområder er basert på senteranalysens anbefalinger, private 
innspill til nye utbyggingsområder, samt Rådmannens egne vurderinger med 
utgangspunkt i vedtatt arealstrategi. 
 
Ny boligbygging foreslås konsentrert til hovedutbyggingsretningene og noen utvalgte 
områder langs eksisterende banetrasèer. Samlet utbyggingsvolum anslås til mellom 
13 000 og 19 000 boliger.  
 

Utbyggingsområde Anslag nye boliger i perioden 2015-2030 

Fornebu 5000 – 7500 

Sandvika 1800 - 2800 

Fossum 1600 – 2000 

Bekkestua 1500 – 2000 

Haslum/Avløs 1000 – 1500 

Kolsås 1000 – 1500 

Andre sentre/knutepunkt 1400 - 1900 

Sum 13300 - 19200 

 
I tillegg kommer boliger i igangsatte reguleringsplaner (ca. 1200). Dersom all boligbygging 
realiseres innen 2030, tilsvarer dette volumet en årlig boligbygging på mellom 900 – 1400 
boliger. Legger man et 20-års perspektiv til grunn, dvs. frem til 2035, tilsvarer volumet en 
årlig boligbygging på mellom 700 – 1000 boliger. 

Nærmere om de enkelte utbyggingsområdene 

Fornebu 
Kommunedelplan 2 for Fornebu har fastlagt en utbygging av totalt 6300 boliger fordelt på 
2500 boliger i fase 1 og 3800 i fase 2. Ved utgangen av 2013 var om lag 1000 boliger 
ferdigstilt. OBOS har i innspill til revisjon av kommuneplanen foreslått at boligtallet heves 
til totalt 8800 boliger.  
 
Spørsmålet om økt boligtall på Fornebu sammenlignet med KDP 2 vurderes ikke videre i 
kommuneplanens arealdel. Det legges til grunn av økt utnytting på Fornebu vurderes i 
forbindelse med en egen sak, eventuelt i form av revisjon av KDP 2. 
 
Økt behov for infrastruktur, herunder økt skolekapasitet på Fornebu, forutsettes løst 
innenfor Fornebuområdet.  
 
Fossum 
Fossum ble utpekt som hovedutbyggingsretning ved forrige revisjon av arealdelen. Arbeid 
med områderegulering er igangsatt. Foreløpig anslås et boligtall på mellom 1600 og 2000 
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totalt for hele området. Det er avsatt arealer til offentlige formål, herunder skole, og 
idrettsanlegg i gjeldende arealdel.  
 
Kollektivbetjening av Fossum er tenkt i form av matebuss til Eiksmarka stasjon. Det er 
usikkert hvorvidt matebussløsningen vil representere et godt nok kollektivtilbud.  
 
Sandvika 
Hovedutbyggingsretningen Sandvika omfatter både dagens sentrumsområde, 
næringsområdene på Hamangsletta/Industriveien, samt områdene langs E16 retning 
Bærumsveien (Franzefoss steinbrudd, Hamang transformatorstasjon). Vedtatt 
kommunedelplan følges opp med områdereguleringer for hhv. Sandvika sentrum, 
Hamangsletta og Industriveien. Reguleringsplan for Bjørnegårdssvingen er under arbeid. 
Spørsmålet om fremtidig arealbruk for transformatoranlegget på Hamang ligger til 
avgjørelse i OED. Utbygging av boliger i steinbruddet på Franzefoss er avhengig av at 
dagens gjenvinningsvirksomhet og transformatorstasjonen på Hamang flyttes. 
 
Det er vanskelig å gi sikre anslag om fremtidig boligtall. I Sandvika sentrum anslår 
områdereguleringen mellom 300 – 450 boliger. Planleggingen av Hamangsletta og 
Industriveien er kommet for kort til å ha sikre boligtall. Områdene forutsettes å ha 
blandet arealbruk med boliger, næring og andre bymessige formål.  
 
Når det gjelder Franzefoss steinbrudd og transformatorstasjonen så utgjør disse et 
betydelig potensial dersom områdene kan frigjøres for boligbygging. Samlet anslås 
utbyggingspotensialet i Sandvika å være på mellom 1800 – 2800 boliger. 
 
Økt skolekapasitet er nødvendig for å kunne betjene de nye boligområdene. 
Tomtesituasjonen er ikke detaljert avklart. I planforslaget vurderes 3 alternative tomter, 
Industriveien, Bjørnegård og Hamangskogen. 
 
Lysaker 
Lysaker er et regionalt senter for næringsvirksomhet og et viktig kollektivknutepunkt.  
Arbeidsplassene er i hovedsak kontorbaserte og innenfor kompetansetunge næringer 
som finans, shipping og teknisk konsulentvirksomhet. Kollektivknutepunktet er et av 
Norges mest trafikkerte. Kjøpesenteret CC-vest gjør at Lysaker også er et viktig 
handelssentrum. Utover CC-vest finnes mindre handelskonsentrasjoner på Lysaker torg 
(lokket over E18) og ved Lysaker brygge.  
 
Den tette kontorbebyggelsen på Lysaker ligger i tilknytning til Lysakerelva, ved fjorden og 
langs E18-korridoren. Småhusbebyggelsen ligger i tett innpå kontorbebyggelsen. Med 
unntak av Lysaker brygge består den tette bebyggelsen utelukkende av næringsbygg. 
Senteranalysen påpeker at Lysaker til dels har en bymessig struktur, men mangler 
variasjonen i funksjoner som normalt inngår i bydannelser. Senterdannelsen på Lysaker 
dekker områder på begge sider av kommunegrensa, men forbindelsene på tvers av 
elva/grensen er få og mangelfulle.  
 
Planlegging av Fornebubanen og ny E18 berører Lysaker. Fornebubanen vil få 
underjordisk stasjon på Lysaker i området mellom Lysakerelva og jernbanestasjonen. 
Dette området er regulert til ny næringsbebyggelse. Denne utbyggingen må avvente 
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gjennomføring av stasjonen for Fornebubanen. Planene for ny E18 legger til rette for ny 
og samlet busstasjon/terminal på Lysaker. 
 
Oslo kommune har igangsatt mulighetsstudier (parallelloppdrag) for å belyse 
byutviklingspotensialet på strekningen Lysaker - Skøyen. Arbeidet er en oppfølging av 
planprogrammet for Fornebubanen. Mulighetsstudiene viser et betydelig potensial for 
utbygging, aktivisering av sjøfronten og urbanisering av områdene nær stasjonene på 
Fornebubanen.  
 
Skissen viser Dark+Adept+Rambølls 
konsept for urbanisering av Lysaker 
– som en del av en helhetlig 
byutviklingsstrategi for strekningen 
Lysaker – Skøyen. Bidraget er det 
ene av tre mulighetsstudier for 
strekningen. 
 
Skissen viser en utvikling av Lysaker 
der det legges vekt på større grad av 
urbanitet og interaksjon på tvers av 
bygrensa og Lysakerelva. 

 
 
Lysakerbyen næringsvel påpeker i sitt innspill til arealdelen at Lysaker må gis økt 
oppmerksomhet og få status som ett av de største sentrene i kommunen. Næringsvellet 
er bekymret over manglende samarbeid mellom Oslo og Bærum kommuner om 
planlegging på Lysaker.  
 
Det foreligger ett innspill til arealbruksendring på Lysaker. Granfos næringspark foreslås 
omregulert med hensikt å innpasse boliger i kombinasjon med næring. Gjeldende 
regulering er fra 2011 og tillater kun ulike former for næringsvirksomhet.  
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Anbefalinger for Lysaker tar utgangspunkt i innspillet fra Lysaker næringsvel, 
senteranalysen og innspillet om å åpne for boligbygging på Granfos næringspark.  
 

Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Granfos næringspark 50 Eksisterende næringsområde Privat 

 
Lysaker er et svært viktig næringsområde og samfunnet har investert og skal investere 
store midler på utvikling av transportsystemet i området. Det er viktig at området 
fremstår som attraktivt for virksomheter som har behov for den sentrale beliggenheten. 
En mer blandet arealbruk, inkludert boliger og service, sammen med gode utearealer, 
offentlige rom og flere/bedre forbindelser på tvers av Lysakerelva, kan bidra til dette.   
 
Oslo kommune har igangsatt et viktig arbeid ved å utforske byutviklingspotensialet på 
strekningen Lysaker – Skøyen. Videre utvikling av Lysaker bør skje gjennom felles 
planlegging og tettere samarbeid på tvers av kommunegrensa.  
 
Bekkestua 
Bekkestua er utviklet til et viktig senter og kollektivknutepunkt i østre Bærum. Fortsatt 
satsing på sentrumsutvikling og boligbygging er i tråd med vedtatt arealstrategi. 
Arealpotensialet på Bekkestua er forholdsvis stort, da det ligger større ubebygde områder 
nær senteret og stasjonen.  
 
Gjennom innspillsrunden er det kommet inn en rekke private forslag til sentrumsutvikling 
og boligutbygging. Forslagene omfatter både transformasjon av eksisterende bebygde 
områder, og utbygging av nye områder. De fleste innspillene ligger innenfor gangavstand 
fra enten Bekkestua, Gjønnes eller Ringstabekk stasjoner.  
 
Senteranalysen foreslår en rekke områder, hovedsakelig eksisterende småhusområder, 
nær sentrum for fortetting/transformasjon.  
 
Som hovedregel anbefaler Rådmannen utbygging i områder hvor det er samsvar mellom 
senteranalysen og private innspill. Senteranalysen viser flere transformasjonsområder 
enn det Rådmannen anbefaler. Det er grunn til å følge en mer restriktiv linje i 
småhusområdene, siden hele Ballerud/Kleivjordet anbefales for utbygging. 
 
I planforslaget er følgende områder anbefalt for boligutbygging.  Områdene er nærmere 
beskrevet i kapittelet om innspillene. 
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Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Ballerud/Kleivjordet 80 Hagesenter/parkering/grønt-
område  

Privat 

2 Bekkestumyra 23 Grøntområde Privat 

3 Gamle Ringeriksvei 30 mfl 3 Sentrumsbebyggelse/grønt-
område 

Privat 

4 Bærumsveien  24 Eksisterende 
småhusbebyggelse 

Rådmannen 

5 Kleivveien 1, Bekkestuvn. 
20 mfl 

15 Eksisterende 
småhusbebyggelse 

Privat 

6 Hans Haslums vei 2 8 Næringsbebyggelse Privat 

7 Nadderudveien/Fagertunve
ien 

8 Eksisterende 
småhusbebyggelse 

Privat 

 
Av innspill som ikke anbefales nå inngår forslag om fortetting på Gjønnes stasjon, 
Nadderud gård og bussgarasjen. Forslaget på Gjønnes stasjon er interessant og i tråd med 
arealstrategien, men krever nye løsninger for planlagt tverrforbindelse til E18, hvilket ikke 
er ønskelig å vurdere i denne runden. Forslagene på Nadderud gård og bussgarasjen 
ligger i utkanten av arealstrategiens anbefalte utbyggingsområder. Nadderud gård er i 
tillegg et viktig kulturminne. For bussgarasjen så mangler en reell alternativ lokalisering.  
 
Endringsforslagene omfatter ca. 161 dekar. Samlet anslås utbyggingspotensialet på 
Bekkestua til mellom 1500 og 2000 boliger. 
 

1 

2 
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Utbyggingsforslagene er en blanding av utbygging på LNF-områder (Ballerud) og 
transformasjon av eksisterende bolig- og næringseiendommer. Ca. 43 % av utbyggingen 
er på LNF-områder.  
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om senterutvikling og fortetting langs 
eksisterende banetraseer. Det kan være negative konsekvenser knyttet til grønnstruktur, 
kulturlandskap og landskapsbilde. Det antas at dette kan håndteres i reguleringsplan. En 
del av utbyggingen er på LNF-områder, men disse er delvis bebygd i dag. 
Jordvernkonflikten er vesentlig mindre her enn på Kolsås og Avløs.  Utbygging vil føre til 
økt trafikk på lokalveiene i området.  
 
Planene for ny E18 og tilhørende tverrforbindelse Gjønnes – E18 medfører at Gamle 
Ringeriksvei avlastes og trafikkbelastningen i Bekkestua sentrum reduseres. 
Tverrforbindelsen bidrar til at behovet for «søndre lenke» reduseres vesentlig. Bortfall av 
søndre lenke muliggjør utbygging av blant annet Bekkestumyra.  
 
Haslum/Avløs 
I planforslaget vurderes områdene ved Haslum og Avløs stasjoner under ett, og samlet 
utbygging her kan ses på som ett av 3 fortettingsalternativer langs Kolsåsbanen.  
 
I innspillsrunden er det kommet inn flere private forslag om utbygging. Det mest 
omfattende er forslaget om utbygging av Avløs gård. Videre er det kommet inn private 
forslag om transformasjon av næringseiendommer ved Nesveien/Neslia og langs 
Kirkeveien.  
 
Senteranalysen anbefaler transformasjon av næringseiendommer ved Nesveien/Neslia og 
langs Kirkeveien. I tillegg anbefales transformasjon av småhusområder ved Haslum 
stasjon og langs banetraseen østover. 
 
Rådmannen anbefaler transformasjon av næringsområdene ved Nesveien/Neslia til 
boligformål, i tråd med senteranalysens anbefalinger. De private innspillene inngår som 
del av hele transformasjonsområdet. Rådmannen anbefaler også fortetting og 
transformasjon i området Kirkeveien 91-97, her er det private innspill for eiendommene 
Kirkeveien 94-97.  
 
Rådmannen anbefaler at spørsmålet om utbygging av Avløs gård med boliger og skole 
legges ut på høring og vurderes opp mot de øvrige, større utbyggingsområdene i 
planforslaget. Området ligger i gangavstand til Avløs og Haslum stasjoner og utbygging er 
i tråd med arealstrategien. Eventuell utbygging vil utløse et betydelig antall boliger, og 
Haslum anbefales derfor utviklet som lokalsenter for å øke forretnings- og 
tjenestetilbudet i området. 
 
Rådmannen legger til grunn en mer restriktiv linje enn senteranalysen når det gjelder 
transformasjon av småhusområder, siden hele Avløs gård anbefales for utbygging.  
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Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Avløs gård 105 Landbruksområde  Privat 

2 Nesveien/Neslia 30 Næringsbebyggelse Privat 

3 Haslum 
sentrumsområde 

12 Næringsbebyggelse/eksisterende 
småhus 

Rådmannen 

4 Kirkeveien/Bjørnekollen 8 Eksisterende småhusbebyggelse Rådmannen 

5 Kirkeveien 94 mfl 10 Næringsbebyggelse/eksisterende 
småhus 

Privat 

6 Kirkeveien 59 mfl 9 Næringsbebyggelse Privat 

 
Endringsforslagene omfatter ca. 174 dekar. Samlet anslås utbyggingspotensialet ved 
Haslum/Avløs til mellom 1000 – 1500 boliger. Haslum foreslås utviklet som lokalsenter for 
hele Haslum/Avløsområdet. Det avsettes arealer til ny skole ved siden av Løkeberg skole. 
 
Utbyggingsforslagene er en blanding av utbygging på LNF-områder (Avløs gård) og 
transformasjon av eksisterende bolig- og næringseiendommer. Ca. 60 % av utbyggingen 
er på LNF-områder.  
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om fortetting langs eksisterende 
banetraseer, men har store negative konsekvenser for jordvern og kulturlandskap da et 
LNF-område på 105 dekar forutsettes omdisponert til byggeområde. Omdisponering av 
eksisterende næringsbebyggelse til boligformål reduserer tilgjengelige arealer til 
næringsvirksomhet i kommunen.  
 
Kolsås 
Kolsås er i dag et lokalt senter med en variert boligmasse i nærområdet. Kolsås leir 
(tilhørende Forsvaret) har et betydelig antall arbeidsplasser. Modernisering av 
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Kolsåsbanen og ny stasjon på Kolsås ferdigstilles i 2014. Fortetting på Kolsås er i tråd med 
vedtatt arealstrategi. 
 
Det foreligger ingen private innspill om utbygging eller fortetting på Kolsås. Ny stasjon for 
Kolsåsbanen er nylig regulert og vil stå ferdig i løpet av 2014.  
 
Senteranalysen anbefaler ny boligbygging ved å omdisponere Løken gård (LNF-område) til 
boligformål, og ved å transformere Kolsås leir til boligområde. I tillegg anbefales 
transformasjon av eksisterende og regulert næringsbebyggelse ved Johs Haugeruds vei til 
boligformål. Sentrumsområdet anbefales utvidet noe mot sør. 
 
LNF-området tilhørende Løken gård ligger nær Kolsås stasjon, og representerer et 
betydelig utbyggingspotensial i tråd med arealstrategien. Spørsmålet om utbygging av 
området bør legges ut på høring og vurderes opp mot de øvrige, større 
utbyggingsområdene i planforslaget. Forsvarsbygg opplyser at det ikke foreligger planer 
om å avvikle Kolsås leir og/eller vurdere boligbygging på området. Det blir derfor 
vanskelig å foreslå leiren som nytt boligområde i KP, selv om beliggenheten gjør området 
godt egnet for boligbygging. Rådmannen foreslår at senterområdet utvides noe mot nord 
og sør. Videreføring av Kolsåsbanen til Rykkinn må ivaretas i det videre planarbeidet. 
 

 
 

Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Kolsås senter 14 Kjøpesenter, parkering, grøntareal  Rådmannen 

2 Løken gård 113 Landbruksområde Rådmannen 

3 Hagesenter 27 Forretning (hagesenter), parkering Rådmannen 
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Endringsforslagene omfatter ca. 154 dekar. Samlet anslås utbyggingspotensialet på Kolsås 
til mellom 1000 – 1500 boliger. Kolsås senter foreslås utviklet som områdesenter for 
nordvestre Bærum. Det avsettes areal til ny skole.  
 
Utbyggingsforslagene er en blanding av utbygging på LNF-områder (Løken gård) og 
transformasjon av eksisterende senter- og næringseiendommer. Ca. 73 % av utbyggingen 
er på LNF-områder.  
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om fortetting langs eksisterende 
banetraseer, men har store negative konsekvenser for jordvern og kulturlandskap da et 
LNF-område på 113 dekar forutsettes omdisponert til byggeområde. Omdisponering av 
eksisterende næringsbebyggelse til boligformål reduserer tilgjengelige arealer til 
næringsvirksomhet i kommunen.  
 
Høvik 
Høvik er i dag et lokalsenter med hovedsakelig småhusbebyggelse i nærområdet. Ny 
jernbanestasjon er under bygging. Planlegging av ny E18 i tunnel forbi Høvik pågår. I 
tillegg pågår områderegulering for Høvik senter. 
 
I tillegg til initiativene i forbindelse med områdereguleringen, foreligger det to private 
innspill om utbygging nær Høvik stasjon. Rådmannen har ingen egne forslag i området.   
 
Senteranalysen anbefaler forholdsvis omfattende fortetting i og rundt Høvik senter og 
stasjon, fortrinnsvis i form av senterutvikling og transformasjon av småhusområder. Flere 
av områdene anbefalt i senteranalysen er omfattet av den pågående 
områdereguleringen.  
 
I kommunedelplan for E18 er området øst for dagens bensinstasjon i Markalleen avsatt til 
fremtidig byggeområde. Detaljert planlegging av dette området bør ses i sammenheng 
med planlegging for fremtidig transformasjon videre østover langs Markalleen. For 
området gjelder arealbruk og bestemmelser gitt i KDP E18. 
 
Rådmannens anbefalinger for Høvik tar utgangspunkt i den igangsatte 
områdereguleringen og de to private innspillene, som alle bygger opp under 
arealstrategien generelt og Høvik som lokalsenter spesielt.  
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Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Snoveien 10 Eksisterende småhus Privat 

2 Markalleen 20 Eksisterende småhus Privat 

 
Endringsforslagene omfatter ca. 30 dekar. Samlet anslås utbyggingspotensialet 150 – 250 
boliger. I tillegg kommer eventuell boligbygging i tilknytning til Høvik senter, som avklares 
i forbindelse med igangsatt reguleringsplan. Det er ikke avsatt arealer til ny skole i Høvik-
området. Eventuell ny skole på Ballerud vil øke den generelle skolekapasiteten i området. 
 
Utbyggingsforslagene er i form av transformasjon av eksisterende småhusområder, og 
innebærer ikke behov for omdisponering av LNF-områder.  
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om fortetting langs eksisterende 
banetrasèer, og vil bygge opp under Høvik som lokalsenter. Områdene er svært støyutsatt 
på grunn av beliggenheten nær jernbanen og E18. Store deler av planområdene ligger i 
gul og rød støysone. Utbygging i område 1 Snoveien kan også medføre negative 
konsekvenser for bevaringsverdig bebyggelse.   
 
Kommunedelplan for E18 forutsetter at ny E18 legges i tunnel forbi Høvik. Dette vil bedre 
støyforholdene vesentlig. Dersom områdene reguleres før E18 er lagt om, må det 
vurderes om boligbygging er tilrådelig før motorveien er lagt i tunnel. 
 
Stabekk 
Stabekk er et lokalsenter i østre Bærum med god kollektivdekning, historiske 
bygningsmiljøer og tilløp til bymessige kvaliteter. Mange vernehensyn begrenser 
fortettingspotensialet.  
 
Det foreligger tre private innspill til endring av arealdelen i Stabekk-området. Ett innspill 
omhandler fortetting i nedre del av Stabekk sentrum. To innspill omfatter eiendommer 
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langs Prof. Kohts vei, forslag om boligutvikling på nr. 85-87 og videreutvikling av 
næring/forretning på nr. 77-79.  
 
Senteranalysen foreslår ny boligutvikling både som senterutvikling og som transformasjon 
av småhusområder og næringsområder. Sør for jernbanen foreslås eksisterende 
næringsområder i Markalleen (byggevarer) og langs Prof. Kohts vei som nye 
boligområder. 
 
Rådmannen foreslår at spørsmålet om boligbygging og senterutvikling i Stabekk sentrum 
avklares i en egen områderegulering. Arbeid med denne planen vil bli igangsatt i løpet av 
2014. Senterområdet foreslås justert noe mot jernbanen. 
 
Hele det eksisterende næringsområdet ved Prof. Kohts vei 77 – 87 bør utvikles til et 
boligområde, i tråd med gjeldende kommuneplan. Utbygging av E18 vil medføre sanering 
av boliger i nærområdet (Riiser Larsens vei/Eilef Dues vei). Boligbygging på Prof. Kohts vei 
77 – 87 vil bidra til å opprettholde et boligtilbud i nærområdet. 
 
Rådmannen foreslår også at eksisterende forretningseiendom nord for krysset Gml. 
Ringeriksvei X Storengveien innlemmes i sentrumsområdet. Eiendommen ligger i direkte 
forlengelse av dagens sentrumsområde, langs hovedgaten gjennom Stabekk. 
 

 
 

Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Stabekk 
sentrumsområde 

20 Sentrumsområde/småhus/trafikkareal Rådmannen/privat 

2 Stabekk sentrum 
nord 

3 Forretning/parkering/grøntområde Rådmannen/privat 

3 Prof. Kohts vei 14 Næringsområde Rådmannen/privat 

 
Endringsforslagene omfatter ca. 37 dekar. Samlet anslås utbyggingspotensialet 100 – 150 
boliger. I tillegg kommer eventuell boligbygging i tilknytning til Stabekk sentrum, som 
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avklares i forbindelse med reguleringsplan. Det er ikke avsatt arealer til ny skole i 
Stabekkområdet. Eventuelle nye skoler på Ballerud og Bekkestua vil øke den generelle 
skolekapasiteten i området. 
 
Utbyggingsforslagene er i form av transformasjon av eksisterende nærings- og 
småhusområder, og innebærer ikke behov for omdisponering av LNF-områder.  
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om fortetting langs eksisterende 
banetraseer, og vil bygge opp under Stabekk som lokalsenter. Områdene er noe 
støyutsatt på grunn av beliggenheten nær jernbanen, Gml. Ringeriksvei/Gml. 
Drammensvei og Prof. Kohts vei. Deler av planområdene ligger i gul og rød støysone. 
Utbygging i deler av Stabekk sentrum kan også medføre negative konsekvenser for 
bevaringsverdig bebyggelse. Disse forholdene må ivaretas i reguleringsplan.  
 
Etablering av ny E18 med tilhørende tverrforbindelse Gjønnes – E18 vil avlaste Gamle 
Ringeriksvei/Gamle Drammensvei for gjennomgangstrafikk. Dette vil øke 
trafikksikkerheten, bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk og senke støynivået.  
 
Eiksmarka 
Eiksmarka er et lokalsenter og viktig holdeplass på Østeråsbanen. Eiksmarkas betydning 
som holdeplass og omstigningspunkt fra buss til bane vil øke når Fossum bygges ut. Det 
pågår arbeid med regulering av eksisterende senterområde med forslag om fortetting 
med boliger og forretning. Fortetting nær Eiksmarka senter og stasjon er i tråd med 
arealstrategien. 
 
Det foreligger to private innspill om fortetting/senterutvikling på Eiksmarka. Ett innspill 
omfatter eksisterende småhusområde vis av vis dagens senter. Det andre innspillet 
gjelder eksisterende kontor/lager/verkstedbygning tilhørende Telenor.  
 
Rådmannen foreslår i tillegg transformasjon av et eksisterende boligområde beliggende 
mellom Eiksbekken og Østeråsbanen. 
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Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Nils Leuchs vei 4 Småhusområde/trafikkareal Privat 

2 Snaret 34/Telenor 3 Næringsområde Privat 

3 Bekkegrenda 11 Eksisterende småhusområde Rådmannen 

 
Endringsforslagene omfatter ca. 18 dekar. Samlet anslås utbyggingspotensialet til 100 – 
150 boliger. I tillegg kommer eventuell boligbygging i tilknytning til Eiksmarka senter, som 
avklares i forbindelse med igangsatt regulering. Det er ikke avsatt arealer til ny skole i 
Eiksmarkaområdet. Eventuell ny skole på Fossum vil øke den generelle skolekapasiteten i 
området. 
 
Utbyggingsforslagene er i form av transformasjon av eksisterende nærings- og 
småhusområder, og innebærer ikke behov for omdisponering av LNF-områder.  
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om fortetting langs eksisterende 
banetraseer, og vil bygge opp under Eiksmarka som lokalsenter. Deler av områdene er 
noe støyutsatt på grunn av beliggenheten nær Østeråsbanen og Nils Leuchs vei/Snaret.  
 
Gjettum 
Modernisering av Kolsåsbanen medfører at tidligere Gjettum stasjon flyttes til Valler og 
omdøpes til Gjettum stasjon. Området er i dag et næringsområde med kontor, forretning 
og parkering. Området er regulert til sentrumsformål. Fortetting ved Gjettum stasjon er i 
tråd med arealstrategien. 
 
Det foreligger ett privat innspill om fortetting/nybygg innenfor det regulerte 
sentrumsområdet. Senteranalysen anbefaler ny boligutvikling som transformasjon av 

3 

1 
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næringsbebyggelse og parkeringsarealer nær stasjonen. I tillegg anbefales utbygging av et 
område mot markagrensa nordvest for stasjonen (Levretoppen).  
 
Områdene nær Gjettum stasjon er forholdsvis dårlig utnyttet med store arealer til 
overflateparkering. Rådmannen anbefaler fortetting av det eksisterende næringsområdet, 
fortrinnsvis med boliger. I synliggjøres det allerede regulerte boligområdet ved 
Levretoppen som nytt boligområde i kommuneplanen. Området har vært regulert til bolig 
siden 1983, men er ikke bygget ut. Grøntdraget sør for Gjettum gård er et viktig 
landskapselement og bør opprettholdes. 
 

 
 

Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Gjettum 10 Næringsområde/trafikkareal Privat 

2 Levretoppen 30 Grøntområde/skog Rådmannen 

 
Forslagene medfører i realiteten ikke behov for endring av kommuneplanens arealdel, 
men tas med her for å synliggjøre fortettingspotensialet langs Kolsåsbanen.  
Endringsforslagene omfatter ca. 40 dekar. Samlet anslås utbyggingspotensialet til 200 – 
300 boliger. Det er ikke avsatt arealer til ny skole i Gjettumområdet. Eventuell ny skole på 
Løkeberg vil øke den generelle skolekapasiteten i området. 
 
Utbyggingsforslagene er i form av transformasjon av eksisterende næringsområde og 
utbygging av et nytt område. Utbygging innebærer ikke behov for omdisponering av LNF-
områder. 
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om fortetting langs eksisterende 
banetraseer, og vil bygge opp under Gjettum som knutepunkt/stasjon. Området ved 
stasjonen er støyutsatt på grunn av beliggenheten nær Bærumsveien og Kolsåsbanen. 
Dette må ivaretas ved regulering.  

1 
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Jar 
Jar er i dag et kollektivknutepunkt med holdeplass for bane (trikk, T-bane) og buss. 
Utbygging av Jarhuset i 2012 tilførte knutepunktet flere nye boliger (leiligheter) og 
forretninger.  
 
Det foreligger et privat forslag om utbygging av boliger og innfartsparkering i tilknytning 
til stasjonen. Arealene som foreslås bebygget er i dag benyttet til trafikkarealer (kjørevei, 
innfartsparkeringsplasser) og grøntanlegg. Senteranalysen anbefaler ingen områder på Jar 
for fortetting/transformasjon. 
 
Utbygging ved Jar stasjon på arealer som allerede er tatt i bruk til utbyggingsformål eller 
trafikkarealer, er i tråd med arealstrategien. Eksisterende overflateparkering nær 
stasjonene på eksisterende banenett bør utnyttes til utbyggingsformål, forutsatt at 
innfartsparkeringen kan opprettholdes i parkeringsanlegg eller tilsvarende. Rådmannen 
anbefaler videre utbygging av kollektivknutepunktet, primært med boliger. Innspillet om 
idrettsrelaterte aktiviteter i bebyggelsen mot Jarmyra bør videreføres i regulering. 
 
 

 
 

Nr. Område Ca. 
dekar 

Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Jar stasjon 5 Parkering, kjørevei, grøntanlegg Privat 

Forslaget medfører behov for endring av arealdelen fra trafikkområde/friområde til nytt 
boligområde. Endringsforslaget omfatter ca. 5 dekar. Samlet anslås utbyggingspotensialet 
til ca. 50 boliger. Det er ikke avsatt arealer til ny skole i Jarområdet. Eventuelle nye skoler 
på Bekkestua og Fossum vil øke den generelle skolekapasiteten i Østre Bærum. 
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Utbyggingsforslagene er i form av transformasjon av regulert trafikkområde, samt 
omdisponering av et mindre friområde. Utbygging innebærer ikke behov for 
omdisponering av LNF-områder. 
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om fortetting langs eksisterende 
banetraseer, og vil bygge opp under Jar som knutepunkt/stasjon. Området ved stasjonen 
er støyutsatt på grunn av beliggenheten nær Bærumsveien og Kolsåsbanen. Dette må 
ivaretas ved regulering. Hensyn til innfartsparkering må ivaretas. 
 
Slependen 
Slependen er et handelsområde og lokal holdeplass på Askerbanen. Området er omgitt av 
variert boligbebyggelse. Det foreligger privat innspill om fortetting med boliger på 
området som i dag er benyttet til handel. Fortetting ved Slependen stasjon er i tråd med 
arealstrategien.  
 
Senteranalysen anbefaler ny boligutvikling i form av transformasjon av 
næringsbebyggelse og parkeringsarealer.  
 
Rådmannen foreslår at Slependen fortettes, primært med boliger og noe supplerende 
handel. Med unntak av selve stasjonen og tilhørende parkeringsplass, er området 
uregulert. Det foreslås krav om samlet plan for hele området avgrenset av Slependveien 
og jernbanen. Utnytting av parkeringsareal til utbyggingsformål bør vurderes, dersom 
innfartsparkeringsfunksjonen kan ivaretas.  
 

 
 

Nr. Område Ca. dekar Dagens bruk Forslagsstiller 

1 Slependen 15 handelsområde/trafikkareal Rådmannen/privat 

 
Endringsforslaget omfatter ca. 15 dekar. Samlet potensial for boligbygging anslås til 100 – 
150 boliger. Størstedelen av området er avsatt til boligområde i gjeldende kommuneplan.  

1 



 
 

Side 55 av 150 
 

Behov for økt skolekapasitet kan løses ved utbygging av Jong og Bjørnegård skoler og 
etablering av ny skole i Sandvika.  
 
Utbyggingsforslagene er i form av transformasjon av eksisterende næringsområde, og 
medfører ikke behov for omdisponering av LNF-områder. 
 
Samlet er forslagene i tråd med målsetninger om fortetting langs eksisterende 
banetraseer, og vil bygge opp under Slependen som knutepunkt/stasjon. Området ved 
stasjonen er støyutsatt på grunn av beliggenheten nær Slependveien og jernbanen. 
Hensyn til støy må ivaretas ved regulering. 
 

Samlet vurdering – fremtidig boligbygging 

 
Bærums boligmasse, forventet befolkningsvekst og befolkningssammensetning, samt 
resultater fra preferanseundersøkelser tilsier at Bærum primært bør tilrettelegge for 
bygging av leiligheter i planperioden frem mot 2030. Behovet for familieboliger ivaretas 
ved å skape sirkulasjon i boligmarkedet. 
 
Urbane kvaliteter bør vektlegges ved planlegging av leiligheter i sentrumsområder og 
sentrumsnære områder. 
 
Hovedutbyggingsretningene ligger fast. Utbygging av Fossum forutsetter god 
kollektivbetjening av området. I tillegg tilrettelegges det for 3 større utbyggingsområder 
langs Kolsåsbanen (Bekkestua, Haslum/Avløs, Kolsås), samt utbygging i tilknytning til 
eksisterende sentre og knutepunkter. Gjennomføring av utbyggingen fordrer 
investeringer i nye skoleanlegg og annen offentlig infrastruktur. Det anbefales å lokalisere 
ny utbygging til der kommunen velger å investere i nye skoleanlegg. Vurdering av 
områdevis rekkefølge kan gjøres i forbindelse med sluttbehandling av arealdelen og 
følges opp i handlingsprogram og reguleringsplaner. 
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Senterutvikling, næring og varehandel 

Senterutvikling 

Sentrene i Bærum spiller en viktig rolle som sosiale møtesteder og arenaer for handel og 
tjenestevirksomhet, kulturvirksomhet og offentlig virksomhet. I tillegg er flere av sentrene 
viktige transportknutepunkter. Videreutvikling av sentrene er en viktig oppgave for 
kommunen i samarbeid med andre aktører, private og offentlige. Kommuneplanens 
arealdel skal bidra til å sette overordnede mål og rammer for vekst og utvikling av 
sentrene. 
 
Definisjoner  
Definisjonene er gitt med utgangspunkt i gjeldende fylkesdelplan for handel, service og 
senterstruktur, med en tilpasning til stedlige forhold. 
 

- Senter: Betegnelse på et sentrumsområde og det nære omlandet rundt sentrum.  
- Sentrumsområde: kjernen i et senter hvor det er en fysisk konsentrasjon av 

næringsvirksomhet knyttet til detaljhandel, tjenesteyting, boliger, arbeidsplasser, 
kulturvirksomhet, transporttilbud. Sentrumsområder har særskilte krav til 
arealutnyttelse, bebyggelse og uteområder. Sentrumsområder er angitt med eget 
arealformål i arealdelen.  

- Senterstruktur: ulike senteres innbyrdes rolle relatert til blant annet handel og 
tjenestetilbud, arbeidsplasser, kulturvirksomhet, transport osv.  

- Kjøpesenter: detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som 
etableres, drives eller framstår som en enhet samt utsalg som krever kunde- eller 
medlemskort for å få adgang. 

 
Mål for senterutviklingen 
Arealstrategien gir føringer for senterutviklingen. Følgende punkter kan trekkes frem: 
 

- Boligbygging utenfor hovedutbyggingsretningene skal styres mot sentre og 
kollektivknutepunkter som ligger til eksisterende banetraseer, inkludert Rykkinn 
og Bærums Verk (Kolsåsbanens forlengelse). 

- Kommuneplanen skal vise en klar avgrensing mellom senterområder og 
omkringliggende bebyggelse 

- Utbygging i senterområder og kollektivknutepunkter skal være arealeffektiv og 
konsentrert, og gjenbruk av allerede bebygde arealer skal prioriteres. 

- Senterområdene skal ha en variert funksjonssammensetning 
- Senterstrukturen skal brukes bevisst ved lokalisering av kommunale tjenester. 

 
Sammenholdt med definisjonene over presiseres følgende: 

- Kommuneplanen viser en klar avgrensing mellom sentrumsområder og 
omkringliggende bebyggelse/områder 

- Sentrumsområdene skal ha en variert funksjonssammensetning 
 
Andre viktige målsetninger for senterutviklingen vil være å tilrettelegge for at flest mulig 
innbyggere har god tilgjengelighet (gang- eller sykkelavstand) til minst ett lokalsenter som 
dekker det daglige behovet for handel/service og møteplasser. Kommuneplanen bør 
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videreutvikle en senterstruktur som legger til rette for miljøvennlige transportvalg og 
bidrar til redusert bilavhengighet. 
 
I kommuneplanen er det viktig å sikre en sammenheng mellom senterutviklingen og den 
øvrige bolig- og næringsutviklingen i kommunen. Styrking av senterfunksjoner er derfor 
vurdert i områder hvor det legges til rette for stor befolkningsvekst. 
 
Senterstruktur i gjeldende kommuneplan 
I gjeldende arealdel er det vist 11 områder som senterområder med eget formål på 
plankartet. Senterområdene er vist med arealformål «senterområde», enten nåværende 
eller fremtidig. For Sandvika og Fornebu gjelder egne kommunedelplaner med tilhørende 
bestemmelser. Senterområdet på Fornebu er regulert og senteret er under bygging. 
 
Gjeldende kommuneplan har ikke knyttet særskilte bestemmelser til arealformålet 
«senterområde». Det er imidlertid gitt enkelte tematiske bestemmelser som er knyttet til 
senterområdene. Dette gjelder lokalisering av handel, krav til uteoppholdsarealer og støy.  
 

- Handel: nye detaljvareforretninger kan kun etableres i senterområdene 
- Uteoppholdsarealer: krav til minste uteoppholdsareal (MUA) for blokkbebyggelse i 

senterområder 
- Støy: senterområdene er definert som avvikssoner knyttet opp mot 

støyretningslinjen T-1442. I avvikssoner tolereres et noe høyere støynivå for 
støyfølsom bebyggelse. 

 
Mangel på kriterier for utvikling av senterområdene gjør at sentrenes rolle i forhold til 
sine omland og hverandre er uklar. En klarere differensiering mellom sentrene og 
utvikling av et kriteriesett til bruk ved planlegging, kan bidra til økt forutsigbarhet for alle 
aktører.  
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Kartet over viser senterområder i gjeldende kommuneplan. For Sandvika vises 
avgrensingen av kommunedelplanen. Sirklene har 1 km radius. 
 
Den geografiske fordelingen av sentrene er noe skjev. I de sørøstre og nordvestre delene 
av kommunen er det kort avstand mellom sentrene. Områder med mindre god dekning er 
Hosle-Grav-Jar, Gjettum-Løkeberg- Blommenholm, samt Lommedalen, Skui og 
Slependen/Tanum. Ca. halvparten (59 000) av Bærums innbyggere bor innenfor 1 km 
(luftlinje) fra et senter i gjeldende kommuneplan. Vurdert opp mot målsetningen om at 
flest mulig innbyggere skal ha god tilgjengelighet (gang/sykkelavstand) til et senter så kan: 
 

- Senterstrukturen styrkes i områder med dårlig dekning 
- Dagens situasjon med et lokalt rettet handelstilbud (dagligvarer) i boligområdene 

utenfor sentrene videreføres 
 
Det finnes enkelte områder med en viss konsentrasjon av handel, service og offentlig 
transport, som ikke er definerte sentre. Dette gjelder først og fremst stasjonsområder 
langs Kolsåsbanen (Gjettum, Haslum, Jar) og jernbanen (Slependen). Geografisk ligger 
disse gunstig plassert med tanke på å supplere eksisterende senterområder.  
 
En mulighet for å forbedre dekningsgraden vil være å legge til rette for at utvalgte 
stasjonsområder kan utvikles til lokalsentre. En annen mulighet vil være å åpne for en 
begrenset videreutvikling av handelstilbudet i disse områdene, uten at områdene 
defineres som sentre. 
 
Senteranalyse for Bærum (Asplan Viak) 
Asplan Viak har vært engasjert til å utarbeide en senteranalyse for Bærum. Hensikten 
med analysen har vært å fremskaffe et grunnlag for beslutninger om sentrenes 
funksjonsinnhold, områdeavgrensinger, fremtidig utviklingspotensial og behov for nye 
retningslinjer. 15 eksisterende og potensielle senterområder er vurdert. 
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Asplan Viak foreslår en senterstruktur i 3 nivåer – by, småby og lokalsenter. I tillegg 
betegnes enkelte t-banestopp/jernbanestasjoner som knutepunkter.  
 
Som hovedgrep for utvikling av senterstrukturen foreslår Asplan Viak at Kolsås utvikles til 
småby og Lysaker til by. Kolsås har store potensielle utviklingsområder, ligger strategisk 
plassert i vestre Bærum, og har gode kollektivforbindelser til Oslo, Sandvika og Lysaker.  
 
Lysaker har svært god kollektivbetjening, mange arbeidsplasser og nærhet til Oslo og 
Fornebu. Området mangler boliger som kan bidra til økt aktivitet også utenom kontortid. 
Lysaker ligger strategisk plassert mellom Fornebu og Skøyen. Oslo kommune arbeider for 
tiden med omfattende utviklingsplaner for sjøfronten mellom Skøyen og Lysaker.  
 
Senterstruktur (Asplan Viaks forslag) 

By Småby Lokalsenter Knutepunkt 

Sandvika 
Lysaker 

Bekkestua 
Fornebu 
Kolsås 

Bærums Verk 
Rykkinn 
Stabekk 
Eiksmarka 
Høvik 
Østerås senter 

Gjettum 
Haslum 
Jar 
Slependen 
Vøyenenga 
Østerås (T—bane) 

 
I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel utarbeidet kommunen et forslag til 
kriterier for inndeling av senterområder i en funksjonell senterstruktur. Asplan Viak har 
bygget videre på denne i sin analyse. 

Forslag til ny senterstruktur 

Senteranalysens anbefalinger danner utgangspunkt for forslag til ny senterstruktur. 
Rådmannen foreslår enkelte endringer. Ved planlegging i senterområdene og 
knutepunktene legges kriteriene for senterstrukturen til grunn. Senterstrukturen legges 
også til grunn for dimensjonering av handel. 
 
Begrepsbruken i Asplan Viaks senteranalyse foreslås noe endret ved at «småby» erstattes 
med «områdesenter». Det sentrale med begrepet vurderes å være at senteret skal ha 
senterfunksjoner tilpasset et større omland, snarere enn at begrepet skal vise tilbake på 
en særskilt romlig organisering av bebyggelsen i senteret. Senteranalysens vektlegging av 
urbane kvaliteter er en viktig påpekning, men dette hensynet fanges opp i kriterielisten. 
 
I forslaget til ny senterstruktur er det lagt vekt på sammenheng med arealdelens øvrige 
forslag til boligbygging, næringsutvikling osv. 
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Kartet viser forslag til ny senterstruktur 
 

Sandvika er region- og kommunesenter, fikk bystatus i 2003, og innehar en naturlig 
plassering øverst i senterhierarkiet. Innholdsmessig tilfredsstiller Sandvika kriteriene til 
senterstrukturen. Gjennom pågående planlegging arbeides det systematisk med å øke 
Sandvikas bymessige kvaliteter, styrke utdanningstilbudet og ikke minst bygge flere 
boliger og arbeidsplasser i sentrum og sentrumsnære områder. Planene for ny E18 kan 
utløse et stort byutviklingspotensial langs fjorden. 
 
Lysaker er i dag et nasjonalt viktig næringsområde og transportknutepunkt, men 
beliggenheten på begge sider av kommunegrensa har bidratt til et fragmentert sted. 
Mangel av boliger i de sentrale delene av Lysaker gjør stedet dødt og lite attraktivt etter 
kontortid.  
 
For tiden pågår planlegging av Fornebubanen med stasjon på Lysaker, samt planlegging av 
ny E18. Oslo kommune arbeider med planer for utvikling av sjøfronten mellom Lysaker og 
Skøyen. Eiere av Granfoss næringspark ønsker å utvikle området med en blanding av bolig 
og næring. Lysaker har et stort potensial, men det behov for å samordne planleggingen 
slik at det kan utvikles et attraktivt, felles byområde på begge sider av Lysakerelva.  
 
Kommuneplanen legger opp til at Lysakers rolle i senterstrukturen heves og sidestilles 
med Sandvika som byområde. De to sentrene vil ha innbyrdes ulike roller, felles vil være 
ambisjonen om å skape gode, urbane miljøer med konsentrasjon av arbeidsplasser, 
boliger og handels/tjenestetilbud, basert på et svært godt kollektivtilbud og gode 
løsninger for kollektivtrafikken. 
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Det er viktig å understreke at ved vurderingen av Lysakers rolle i ny senterstruktur så 
inngår funksjoner og tilbud som befinner seg på Oslosiden. Eksempelvis vil 
handelstilbudet på Oslosiden (bl.a. CC-Vest) måtte regnes med ved vurdering av nye 
handelsetableringer på Bærumssiden.  
 
Bekkestua er i dag områdesenter for østre Bærum og er utviklet til et attraktivt tettsted 
som tilfredsstiller kriteriene i senterstrukturen. Det pågår planlegging for en utvidelse av 
sentrum mot nord (reguleringsplan for Bekkestua nord), herunder flytting av 
brannstasjonen. Planene for ny tverrforbindelse Gjønnes – E18 vil avlaste Bekkestua 
sentrum for gjennomgangstrafikk og bedre fremkommeligheten for buss. Dette vil 
ytterligere forbedre betingelsene for stedsutvikling. Kommuneplanen legger til grunn en 
moderat utvidelse av sentrumsområdet mot nord og sørvest.  
 
Fornebu senter er under bygging med ferdigstillelse i 2014. Senteret vil være 
områdesenter for primært Fornebu og Snarøya. 
 
Kolsås foreslås som områdesenter for nordvestre Bærum. Arealmessig ligger det godt til 
rette for fortetting og transformasjon nær stasjonen. Utvikling av Kolsås senter henger 
sammen med omfanget av boligbygging i nærområdet, herunder eventuell boligbygging 
på Løken gård. Utvikling av Kolsås som områdesenter medfører behov for en samlet 
planlegging av sentrumsområdet.   
 
På Høvik pågår områderegulering av sentrumsområdet og tilstøtende arealer. Ny 
jernbanestasjon er under bygging, og ny E18 planlegges i tunnel under Høvik. 
Planleggingen tar sikte på å videreutvikle Høvik som lokalsenter og tilføre nye kvaliteter. 
Kommuneplanen legger til grunn noe fortetting/transformasjon i nærområdene rundt 
stasjonen, utover det som omfattes av områdereguleringen. 
 
Haslum er i dag et knutepunkt med noe handel og service. Senteranalysen anbefaler 
Haslum som knutepunkt, ikke senter. Forslag til ny arealdel legger til rette for omfattende 
boligbygging i nærområdet (Haslum/Avløs). Dersom forslagene til ny utbygging vedtas 
anbefales det å styrke senterfunksjonene i nærområdet. Haslum vil være det nærmeste 
senteret og foreslås utviklet til et lokalsenter. 
 
På Eiksmarka pågår regulering av eksisterende sentrumsområde med hensikt å innpasse 
flere boliger og utvide nærings/forretningsarealene. Kommuneplanen foreslår en 
moderat fortetting i nærområdet, og en mindre utvidelse av sentrumsområdet. 
Eiksmarkas rolle som knutepunkt vil forsterkes med Fossumutbyggingen, da matebuss til 
T-banen sannsynligvis vil gå til Eiksmarka stasjon.  
 
Områderegulering for Stabekk vil sannsynligvis igangsettes i løpet av 2014. 
Gjennomføring av ny tverrforbindelse Gjønnes – Strand (E18) vil redusere belastningen på 
Gamle Ringeriksvei/Gamle Drammensvei vesentlig. I tillegg frigjøres båndlagte veiarealer 
nær stasjonen. Utbygging av Høvik stasjon med vendespor muliggjør økning av frekvens 
på lokaltoget og kan gi Stabekk et enda bedre kollektivtilbud. Bevaringshensyn 
vanskeliggjør omfattende nybygging i og nær Stabekk sentrum. Utbyggingsmulighetene vil 
avklares i områdereguleringen.   
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Utbyggingen av Fossum er av et omfang som medfører behov for et nytt lokalsenter i 
dette området. 
 
For de øvrige senterområdene foreslås ingen endringer i kommuneplanen.  
 
Gjettum, Jar, Slependen og Østerås T foreslås definert som knutepunkt/stasjon. Dette er 
områder som i dag har et handels-/tjenestetilbud av et begrenset omfang. Områdene har 
potensial for videreutvikling. For Gjettum, Jar og Slependen foreligger det private innspill 
om primært boligbygging.  
 
Forslag til ny senterstruktur 

By Områdesenter Lokalsenter Knutepunkt/stasjon 

Sandvika 
Lysaker 

Bekkestua 
Fornebu 
Kolsås 

Bærums Verk 
Rykkinn 
Stabekk 
Eiksmarka 
Høvik 
Østerås senter 
Vøyenenga 
Haslum 
Fossum 

Gjettum 
Jar 
Slependen 
Østerås (T—bane) 

 
Forslag til endret avgrensing av sentrumsområder 
For enkelte av sentrene foreslås endret avgrensing av sentrumsområdene. Det er knyttet 
egne bestemmelser til sentrumsområdene: 
 
§ 27 Sentrumsformål (pbl § 11-9 nr. 5) 
 
§ 27.1 Sentrumsområder skal ha høy arealutnyttelse og variert funksjonssammensetning, 
herunder boliger, forretninger og tjenesteyting. 
 
§ 27.2 For bebyggelse innenfor sentrumsområder skal etasje mot gateplan forbeholdes 
forretninger og bevertning.  
 
Retningslinje 
Hver virksomhet med fasade mot gaten skal ha direkte atkomst fra tilliggende gateplan. 
 
§ 27.3 Sentrumsområder skal ha minst en allment tilgjengelig, universelt utformet utendørs 
møteplass (torg/plass eller park). 

 

 
Ved vurdering av ny avgrensing av sentrumsområdene er det tatt utgangspunkt i 
avgrensingen i gjeldende kommuneplan, senteranalysens anbefalinger og private innspill 
til endring av kommuneplanen. I hovedsak ligger avgrensingene i gjeldende 
kommuneplan fast, med enkelte forslag til endringer. Relativt sett er de største 
endringene Haslum som foreslås som nytt senterområde, samt utvidelsene på Kolsås og 
Eiksmarka.  
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Eventuelle endringer av sentrumsområdet på Høvik som følge av den igangsatte 
områdereguleringen tas ikke med her. For de øvrige sentrumsområdene foreslås ingen 
endringer sammenlignet med gjeldende arealdel. 
 
Forslag til endringer er vist på kartene under. 
Kartene viser sentrumsavgrensingen i gjeldende 
arealdel, foreslått avgrensing i senteranalysen, og 
Rådmannens forslag i ny arealdel (rød strek). 
 

 
 
Bekkestua 
For Bekkestua foreslås mindre justeringer 
av sentrumsavgrensingen. Redusert 
gjennomgangstrafikk som følge av ny 
tverrforbindelse legger til rette for 
utvikling av sentrum på begge sider av Jens 
Rings vei. Bebyggelsen nord for Jens Rings 
vei foreslås som del av sentrumsområdet. 
Skape rom for å utvikle Jens Rings vei som 
bygate med tosidig sentrumsbebyggelse. 
Det foreslås også videreutvikling av Gamle 
Ringeriksvei som bygate, som del av 
fortettingsstrategi for Bekkestua sørøst. 
Det foreslås krav om samlet planlegging 
for fortetting/sentrumsutvikling i sørøst. 

 
Stabekk 
Parkområdet og arealene mot jernbanen 
foreslås innlemmet i sentrumsområdet, i 
tråd med senteranalysens anbefalinger. 
Fortettingspotensial avklares i 
områderegulering. Arealene nær stasjonen 
er utflytende og bør utnyttes bedre.  
Mot nord foreslås eksisterende 
næringsbebyggelse innlemmet i sentrum. 
Naturlig avgrensing mot boligområdene. 
Ellers mindre justeringer i tråd med 
gjeldende regulering. Det foreslås krav om 
samlet planlegging for søndre del av 
sentrum  
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Eiksmarka 
Det pågår regulering for fortetting 
innenfor gjeldende sentrumsområde. 
Senteranalysen anbefaler utvidelse mot 
vest (barnehagene). Rådmannen foreslår i 
stedet utvidelse av sentrumsområdet mot 
sør for å bygge opp under stasjonsområdet 
og Nils Leuchs vei som en sentrumsgate. 
Det foreligger et privat innspill for 
fortetting sør for Nils Leuchs vei som i 
hovedsak er i tråd med Rådmannens 
forslag. 

 
Kolsås 
Sentrumsområdet i gjeldende arealdel er 
begrenset til kjøpesenteret og tilliggende 
parkering/garasje. Senteranalysen 
anbefaler at øvrig overflateparkering samt 
forretningsbygg sør for senteret blir del av 
sentrumsområdet. Rådmannen foreslår en 
ytterligere utvidelse av sentrumsområdet 
slik at sentrumsnære, lite utnyttede 
arealer blir gjenstand for en samlet 
vurdering. Det foreslås krav om samlet 
planlegging for Kolsås sentrumsområde. 
Endelig avgrensing og innhold i senteret 
avklares i områderegulering. 

 
Haslum 
Haslum er ikke definert som senter i dag, 
men har noe forretning/service nær 
stasjonen og langs Kirkeveien. Det er 
boligbebyggelse med høy tetthet nær 
stasjonen. Utvikling av et nytt 
senterområde foreslås med utgangspunkt i 
arealene nær stasjonen og det 
eksisterende Haslumhuset (Kirkeveien 85). 
Det foreslås krav om samlet planlegging 
for Haslum sentrumsområde. Endelig 
avgrensing og innhold i senteret avklares i 
områderegulering. 
 
 

 
 
Forslag til kriterier for senterstrukturen 
Det er utarbeidet et sett med kriterier for inndeling av senterstrukturen. Kriteriene gir et 
samlet sett med egenskaper som bør ligge til grunn ved utvikling og planlegging av og i 
sentrene. For Lysaker må funksjoner og tilbud på Oslosiden medtas. 
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Kriterier Senterkategori 

Funksjoner og tilbud Bysenter Områdesenter 
(småby) 

Lokalsenter Knutepunkt/stasjon 

Transport Minst to 
høyfrekvente 
kollektivtilbud 
med regional- 
dekningsgrad. 
God tilknytning til 
overordnet 
veinett (regional 
tilgjengelighet). 

Minst to 
høyfrekvente 
kollektivtilbud. 
God tilknytning til 
overordnet veinett 
(semi- regional 
tilgjengelighet). 

Minst ett 
høyfrekvent 
kollektivtilbud. 
God tilknytning til 
lokalt veinett. 

Minst ett høyfrekvent 
kollektivtilbud. 
God tilknytning til lokalt 
veinett. 

Handel Bredt utvalg av 
varegrupper og 
flere forhandlere 
innen hver 
gruppe. 
 

Mange 
varegrupper, 
enkelte grupper har 
flere forhandlere. 

Senteret har 
dagligvare og 
enkelte andre 
supplerende 
varegrupper. 

Stedet har hovedsakelig 
dagligvarer. 
(Handelsflate < 800m² 
BRA) 

Statlige/regionale 
tjenester 

Senteret har 
statlige regionale 
funksjoner som er 
lokalisert til 
kommunen eller 
regionen 

Senteret kan ha 
statlige regionale 
funksjoner 

Ingen statlige 
regionale 
funksjoner 

Ingen statlige regionale 
funksjoner 

Kommunale tjenester Senteret har 
hovedtyngden av 
kommunal 
forvaltning og 
besøksintensiv 
tjenestetilbud 
som dekker hele 
kommunen 

Senteret har 
besøksintensiv 
desentralisert 
administrasjon og 
tjenestetilbud 

Senteret kan ha 
besøksintensiv 
desentralisert 
tjenestetilbud 

Stedet har ingen 
offentlige 
tjenestetilbud 

Kultur og fritid Senteret har 
bredt kultur‐ og 
fritidstilbud som 
er rettet mot 
brukere og 
besøkende fra 
hele kommunen 
og regionen 

Senteret har kultur‐ 
og fritidstilbud 
rettet mot 
lokalområdene 

Senteret kan ha 
kultur‐ og 
fritidstilbud rettet 
mot lokalområdet 

Stedet har få eller ingen 
kultur‐ eller fritidstilbud 

Bymessighet Høy 
 

Middels Lav Ingen 

Møteplasser Senteret har flere 
møteplasser av 
ulik karakter 
tilrettelagt for 
opphold og 
aktiviteter 

Senteret har flere 
møteplasser 
tilrettelagt for 
opphold og 
aktiviteter 

Senteret har minst 
en møteplass 
tilrettelagt for 
opphold og 
aktiviteter. 

Stedet bør ha minst en 
møteplass med enkel 
tilrettelegging for 
opphold og aktiviteter 

Boliger Boligområder skal 
ha høy tetthet. 
Boligtilbudet skal 
være variert. 

Boligområder skal 
ha høy tetthet. 
Boligtilbudet skal 
være variert  

Boligområder skal 
ha høy tetthet. 
 

Boligområder skal ha 
høy tetthet. 
 

Arbeidsplasser Arbeidsplassinten
siv utadrettet 
næringsvirksomh
et er en 
hovedfunksjon i 
senteret. Senteret 
har også lokalt 
rettet 
næringsvirksomh
et 

Senteret har 
hovedsakelig lokalt 
rettet 
næringsvirksomhet, 
men også noe 
utadrettet 
næringsvirksomhet 

Senteret har lokalt 
rettet nærings-
virksomhet utover 
handel. 

Stedet kan ha noe lokalt 
rettet 
næringsvirksomhet 
utover handel. 
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Næring 
Bærum kommune hadde ved utgangen av 2012 ca 70 000 arbeidsplasser (sysselsatte). I 
løpet av 10-årsperioden 2002-12 har antall arbeidsplasser økt med om lag 10 000.  
 
Største næringer i Bærum er helse- og sosialtjenester, varehandel, 
informasjon/kommunikasjon og teknisk tjenesteyting/eiendomsdrift med ca. 10 000 
ansatte hver. 
 
Geografisk er arbeidsplassene konsentrert til Lysaker/Fornebu-området og Sandvika. 
Andre konsentrasjoner av arbeidsplasser finnes på Rud-Hauger og Grini næringsparker, 
langs E16-korridoren nord for Vøyenenga, samt i sentre som Kolsås, Bekkestua, Stabekk 
og Høvik. Lokalt tjenestetilbud som skoler, barnehager og helseinstitusjoner gjør at et 
betydelig antall arbeidsplasser er spredt rundt i byggesonen. Kartet under viser geografisk 
fordeling av arbeidsplasser i Bærum. 
 

 
Kartet viser geografisk fordeling av arbeidsplasser i Bærum 

 
Gjeldende kommuneplan åpner for næringsvirksomhet i senterområdene, 
ervervsområdene samt til en viss grad også boligområdene. Størstedelen av 
næringsvirksomheten foregår innenfor definerte senter- og ervervsområder, vist på 
kartet under. 
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Kartet viser områder avsatt til senterområder eller ervervsområder i gjeldende kommuneplan 

 
Ny planlov har medført endringer i arealformål. Nye formål for næringsvirksomhet er 
primært: 
 
- Sentrumsformål: åpen formålsangivelse som omfatter formål som er vanlige i by- og 

tettstedssentrum 
- Kjøpesenter: forretningsområder som faller inn under definisjonen av kjøpesenter 
- Forretninger: arealer for detaljhandel, dvs. all form for varesalg til private sluttbrukere 
- Næringsbebyggelse: omfatter kontor, industri, håndverks- og lagervirksomhet og øvrig 

næringsvirksomhet. Omfatter ikke forretning eller tjenesteyting. 
 
Ved utforming av ny arealdel anses sentrumsformål som en videreføring av formål 
senterområde i gjeldende arealdel. Det anses ikke som aktuelt å benytte formål 
kjøpesenter, da kjøpesentre i Bærum som faller inn under definisjonen er beliggende i 
sentrumsområdene. For næringsområder utenfor sentrumsområdene vil det være mest 
aktuelt å benytte formål næringsbebyggelse.  
 
Føringer for kommuneplanen - arealstrategi 
Arealstrategien gir føringer for arealplanleggingen rettet mot næringsvirksomhet.   
 
- Videreutvikle og utnytte eksisterende større næringsområder og utvalgte arealer langs 

ny E18 til næringsformål. 



 
 

Side 68 av 150 
 

 

 
 
Fornebu og Sandvika er hovedutbyggingsretninger som skal videreutvikles med en 
blanding av bolig og arbeidsplassintensiv (kontorbasert) næring. Øvrig 
arbeidsplassintensiv næring skal primært lokaliseres til Lysaker og E18-korridoren. 
 
Næringer med få arbeidsplasser pr. m² og som er hovedsakelig bilbaserte skal lokaliseres 
til Rud-Hauger og Grini næringspark, samt E16-korridoren nord for Vøyenenga.  
 
Senterområdene skal utvikles med en blanding av bolig, næring og andre 
sentrumsrelevante formål. 
 
Med unntak av E18-korridoren legger arealstrategien ikke opp til vesentlig utvidelse av 
eksisterende eller innpass av nye, større næringsområder.  

 
Strategisk næringsplan 
Arbeid med strategisk næringsplan for Bærum er igangsatt. Arealer til næring og 
sentrumsutvikling er et satsingsområde i planen. I planarbeidet tas det utgangspunkt i at 
kommunen ikke vil legge til rette for nye, større næringsarealer til produksjon, lager og 
logistikkvirksomhet. Derimot er det ønskelig å øke andelen kunnskapsintensive bedrifter.   
 
Arbeidet med planen har også ført til økt oppmerksomhet omkring tendensen ved at 
næringsarealer omreguleres til boligformål, da dette gir høyere avkastning på 
eiendommene. Det er grunn til å vurdere en restriktiv praksis på dette området, for å 
sikre nødvendig tilgang til varierte næringsarealer også i framtiden. Det derfor grunn til å 
føre en arealpolitikk som stimulerer til rehabilitering og videreutvikling av eksisterende 
næringseiendommer til næringsformål. Dette kan innebære at eiendommene må gis en 
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høyere utnytting, og at kommunen i samarbeid med eiendomsutviklere tilrettelegger for 
gode næringsmiljøer i nye, energieffektive bygg. 
 
I forbindelse med planarbeidet er det utført en SWOT-analyse og innhentet innspill fra 
næringslivet. Den sterke regionale befolkningsveksten ble ansett som en styrke for 
næringslivet. Svakheter som ble trukket frem var aldrende befolkning, høye boligpriser 
samt kapasitets- og fremkommelighetsproblemer for transportsystemet.  
 
Tilrettelegging for varierte og attraktive næringsarealer ble fremhevet som en mulighet, 
mangel på næringslokaler og press på omregulering av næringsarealer til boligformål ble 
fremhevet som trusler.  
 
Næringsplanen tar utgangspunkt i at Bærum ønsker å opprettholde sin arbeidsplassandel 
i Oslo og Akershus. Dette krever rundt 1000 nye arbeidsplasser hvert år, hvilket er i 
samsvar med den faktiske utviklingen de siste 10 årene.  
 
Arealutvikling langs ny E18 
Kommunedelplan for E18 ligger til sluttbehandling og gir grove rammer for 
arealutviklingen i E18-korridoren5. Generelt utløser ny E18 et potensial for både bolig- og 
næringsutvikling i korridoren. På strekningene der ny E18 legges i tunnel bedres 
betingelsene for boligutvikling. Langs dagstrekningene, dvs. Ramstadsletta og Nedre 
Stabekk-Lysaker, vil det være mest aktuelt med næringsbebyggelse nærmest E18.  
 
Området Nedre Stabekk-Lysaker-Fornebu nord: 
Ny Vestre Lenke gir rammer for eksisterende og ny 
bebyggelse mellom Telenor Arena og E18. Det 
legges opp til nye næringsområder nærmest E18, 
og kombinert bolig/næring lenger sør. Det stilles 
krav om områderegulering. Planlagt skoletomt ved 
”Dumpa” kan opprettholdes. 
 

 
 

Ramstadsletta: 
Ny E18 medfører at arealene på Ramstadsletta kan 
vurderes for bolig- og næringsutvikling i egen 
områderegulering.  
 
Ny bussvei med sentral holdeplass i området vil gi 
Ramstadsletta god kollektivdekning. Det er også 
forholdsvis kort gangavstand til Blommenholm 
(500m) og Høvik (1km) stasjoner. Ramstadsletta 
vurderes som egnet for kontorbasert næring, i 
kombinasjon med boliger. 

 
 
 

                                                      
 
5
 Planforslaget er basert på alternativ 4 i KDP E18.  
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Sandvika: 
Ny E18 i tunnel frigjør store arealer mot fjorden, 
både langs Lakseberget og på Kjørbo.  
 
Kommunedelplanen legger opp til sentrums- og 
næringsutvikling i tilknytning til ny samlevei langs 
fjorden.   
 
Fremtidig bruk av arealene langs Lakseberget, 
herunder byutvikling langs fjorden, bør vurderes i 
en senere prosess.   

 
Nylig regulerte områder til næring 
Ved forrige revisjon av arealdelen ble det vurdert at eksisterende næringsområder hadde 
potensial til å romme en vekst på om lag 10 000 arbeidsplasser, og at tilrettelegging for 
nye næringsarealer ikke var nødvendig. 
 
Etter ikrafttredelse av gjeldende arealdel er det vedtatt en rekke nye reguleringsplaner 
med ulike former for næring som hovedformål, herunder: 
 
- Fornebuporten – ny kontorbebyggelse 
- Fornebu område 3, felt K2 – tilrettelegging for kontor, hotell og teknologisenter 
- Fornebu, Profilbygget – tilrettelegging for kontor, undervisning og bensinstasjon 
- Sandvika, Elias Smiths vei – ny sentrumsbebyggelse med hovedvekt på kontor 
- Sandvika, Sandviksveien 147 – ny kontorbebyggelse 
- Lysaker, Granfoss næringspark – videreutvikling av kombinerte næringsformål 
- Høvik verk, Veritas – utvidelse av eksisterende kontorbebyggelse 
- Rykkinn senter – utvidelse av forretningsareal til eksisterende senter 
- Gjettum stasjon – tilrettelegging for sentrumsbebyggelse 
- Lommedalen, Mølladammen næringspark – videreutvikling av eksisterende 

industri/lager 
- Rud, Johs Haugeruds vei 16 – ny forretningsbebyggelse for plasskrevende varer 
- Vøyenenga, Holmaveien – videreutvikling av eksisterende bebyggelse for 

verksted/lager 
- Skui, Økrisletta – tilrettelegging for industri/lager/bensinstasjon 
 
Utbyggingen på Fornebu (Fornebuporten, K2, Profilbygget) er enten gjennomført eller 
under bygging. Rykkinn senter er under utbygging. Øvrige reguleringsplaner er ikke 
gjennomført.  
 
Innspill til arealdelen 
Innspill til endring av arealdelen omfatter både utvidelse av eksisterende næringsarealer, 
samt forslag om endring av næringsarealer til andre formål, som oftest bolig. Det er 
generelt holdt en restriktiv linje til innspill om endring fra næring til andre formål for 
områder som ligger innenfor strategiske næringsområder i arealstrategien.  
 
Innspill til endringer som anbefales inkluderer følgende: 
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- Lysaker, Teleplan: innspill om utvidelse av lokket for å innpasse ny kontorbebyggelse. 
Fortetting her er i tråd med arealstrategien og bygger opp under fremtidig 
Fornebubanen.  

- Granfoss næringspark: innspill om innpass av boliger. Forslaget anbefales under 
forutsetning om områderegulering. En miks av bolig og næring kan bidra til å øke 
næringsområdets attraktivitet. 

- Grini næringspark: innspill om endring til boligformål for deler av området. Forslaget 
anbefales ikke da det er viktig å beholde de utpekte næringsparkene som 
næringsområder. Boligformålet er ikke i tråd med arealstrategien. 

- Hans Haslums vei 2 og Kirkeveien 59: innspill om endring fra næring til boligformål. 
Områdene ligger i utkanten av strategisk utbyggingsområde for boliger. Anbefales 
som del av en større, samlet boligutbyggingsstrategi for hhv Bekkestua og 
Haslum/Avløs. 

 
Innspill til endringer som ikke anbefales: 
 
- Prof. Kohts vei 85-87: innspill om etablering av forretning for salg av biler. 

Kommuneplanen legger til grunn at hele det eksisterende næringsområdet Prof. Kohts 
vei 77-87 transformeres til bolig. Utbygging av E18 medfører sanering av et stort 
antall boliger i nærområdet, og det er viktig å tilby nye boliger i det samme området. 

 
Oppsummering – næring 
Det legges ikke til rette for nye, større næringsområder i arealdelen. Det er fortsatt 
potensial for økt utnyttelse av eksisterende næringsområder.  
 
Utbygging av næring på Fornebu innenfor rammene av KDP 2 nærmer seg slutten. Ved 
utbygging av E18 vil det ligge til rette for etablering ny næringsbebyggelse nær E18 og 
Vestre Lenke. 
 
Byutvikling i Sandvika vil medføre at arealkrevende næringsvirksomhet flyttes ut til fordel 
for sentrumsfunksjoner som bolig, tjenesteyting og arbeidsplassintensiv 
næringsvirksomhet. Nye erstatningsarealer for den arealkrevende næringen kan ikke 
tilbys, mulighetene må finnes innenfor eksisterende næringsparker.  
 
Det ligger til rette for videre næringsutvikling i E18-korridoren i lys av planene for ny E18.  

Varehandel 

Varehandelen er en viktig samfunnsaktivitet, både i direkte økonomisk forstand, og i 
indirekte forstand gjennom den påvirkningskraften varehandelen har på 
samfunnsområder som by- og tettstedsutvikling, lokalsamfunnsutvikling, forurensing, 
transport og trafikksikkerhet, universell utforming osv. Tilgjengelighet til et godt 
butikktilbud vil for de fleste være et vesentlig samfunnsgode.  
 
Selv om handelen er markedsbasert, gir kommunen gjennom sine planer viktige 
rammebetingelser for handelsvirksomheten. Kommunens styring av handelen skjer 
primært ved at kommunen gjennom vedtak av arealplaner bestemmer hvor forretninger 
kan lokaliseres, hvor store forretningene kan være, hvilke parkeringskrav som gjelder osv. 
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Mer indirekte styrer kommunen handelens rammebetingelser gjennom tilrettelegging for 
boligbygging og arbeidsplasser. 
 
Fra et planfaglig ståsted er det flere utfordringer knyttet til spørsmål om handel 
 

 Avsette tilstrekkelig med arealer til handel basert på forventet befolkningsutvikling 
(bosatte og ansatte) og kjøpekraftsutvikling. 

 Balansere handelstilbudet slik at nye handelsetableringer i en del av kommunen ikke 
fører til utarming av tilbudet i en annen del av kommunen. 

 Utvikle en senterstruktur inkludert handel som bidrar til mest mulig miljøvennlig 
transport 

 Utvikle gode og attraktive lokalsentre som gir innbyggerne et godt handelstilbud nær 
boligen 

 Balansere handelen i kjøpesentre (”innehandel”) med handel beliggende langs 
gater/torg (”utehandel”) i by- og tettstedsområdene, slik at disse blir mest mulig 
attraktive 

 
Dagens situasjon 
Varehandel i Bærum er hovedsakelig lokalisert til sentrumsområdene i gjeldende 
kommuneplan. Noe forretningsvirksomhet er lokalisert utenfor sentrumsområdene, 
fortrinnsvis i form av mindre dagligvareforretninger, kiosker, bensinstasjoner ol, 
hovedsakelig beliggende i boligområdene. Kartet under viser områder som er regulert til 
forretning.  
 

 
 
Reguleringsplaner for Rud-Hauger næringspark og Grini næringspark har åpnet for 
forretninger innenfor sine områder. Her finnes møbelforretninger, salg av biler, 
utstyrsforretninger osv.  
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Rud Hauger: Gjeldende regulering åpner for forretning for salg av møbler og hvite- og 
brunevarer, forretning for salg av biler, båter, maskiner og lignende. Andre forretninger 
med salgsareal inntil 400m² tillates. Kjøpesenter tillates ikke. Dagligvare tillates kun i form 
av storkiosk på inntil 100m² BRA. 
 
Grini: Gjeldende regulering åpner for forretning (arealkrevende produkter som for 
eksempel biler, kjøkkeninnredning, møbler, engroshandel, servicevirksomhet). 
 
Kommunedelplan for Sandviksvassdraget har åpnet for detaljvareforretninger innenfor 2 
områder rett nord for Vøyenenga senter.  
 

  
 
Gjeldende kommuneplan 
Planen gir føringer for lokalisering av ny detaljhandel gjennom følgende bestemmelse: 
 
- § 8 nr. 3: Nye detaljvareforretninger kan bare etableres i senterområdene. 

 
Med senterområder menes de definerte senterområdene i kommuneplanen, 11 stk. 
(Sandvika, Bekkestua, Høvik, Stabekk, Østerås, Eiksmarka, Lysaker, Rykkinn, Kolsås, 
Bærums Verk, Vøyenenga). Fornebu senter kommer i tillegg. Avgrensingen av Sandvikas 
senterområde er utvidet i den senere vedtatte kommunedelplan for Sandvika.  
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Med unntak av mindre utvidelse av eksisterende næringsbebyggelse, er det krav om 
reguleringsplan for etablering av ny næringsbebyggelse. Eksisterende reguleringsplaner 
som omfatter handel, er med noen få unntak, i samsvar med og en detaljering av 
kommuneplanens arealdel. Det betyr at reguleringsplanene i stor grad styrer lokalisering 
og omfang av handelsvirksomheten i kommunen. 
 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 
Bestemmelsen ble fastsatt i 2008 og gjelder i 10 år eller inntil den avløses av regional 
planbestemmelse. Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente 
fylkesplaner eller fylkesdelplaner skal legges til grunn ved behandling av søknader om 
etablering eller utvidelse av større kjøpesentre. 
 
For Bærum gjelder fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Akershus fra 2001. 
Viktige elementer i fylkesdelplanen er: 
 
- Etablering av handel, uavhengig av handelsformat, skal skje på en måte som bygger 

opp under målsetningene for senterstrukturen.  
- Sandvika kan videreutvikles som et senter med hele Vestområdet som 

befolkningsgrunnlag 
- Bekkestua er et viktig mellomstort senter og lokalsenter som kan regne hele østre 

Bærum i sitt befolkningsgrunnlag 
- Kjøpesentre som vil få en størrelse på mer enn 3000m² kan lokaliseres til 

sentrumsområder (eller i randsonen til sentrumsområder) til store eller mellomstore 
sentre (Sandvika, Bekkestua). 

- Plasskrevende handelsvirksomhet bør lokaliseres slik at transportarbeidet blir minst 
mulig, fortrinnsvis i randsonen til et stort eller mellomstor senter. Det bør ikke bygges 
ut annen detaljhandelsvirksomhet i områder for plasskrevende handel. 

 
Regional plan for handel, service og senterstruktur 
Akershus fylkeskommune har startet arbeidet med en regional plan for handel, service og 
senterstruktur. Planen skal erstatte fylkesdelplanen for handel, service og senterstruktur 
fra 2001. Planprogram ble vedtatt i februar 2013. For tiden arbeides det med å utarbeide 
et kunnskapsgrunnlag for planarbeidet.  
 
Forslag til nye føringer i kommuneplanens arealdel 
Bærum har en tydelig og mangfoldig senterstruktur som har utviklet seg over lang tid. Det 
er viktig å styrke eksisterende struktur, og et godt handelstilbud er sannsynligvis det 
viktigste elementet for å skape levende og attraktive sentrumsområder. Et mål for 
kommunen bør være å tilrettelegge for at sentrumsområdene er den primære arenaen 
for handels- og servicevirksomhet i Bærum. Planforslaget søker å oppnå dette ved: 
 
- Å styrke senterstrukturen og sentrumsområdene gjennom bevisst lokalisering av nye 

boligområder i gangavstand fra sentrum 
- Moderat utvidelse av sentrumsområdene i enkelte sentre for å tilrettelegge for økt 

utnyttelse og aktivitet i sentrum 
- Stille krav om at større detaljhandelsvirksomhet skal lokaliseres i sentrumsområdene. 
- Innføre bestemmelser som setter krav om at sentrumsområder skal ha høy 

arealutnyttelse og variert funksjonssammensetning, samt at etasje mot gateplan skal 
forbeholdes handel, bevertning og publikumsrettet service. 
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- Lokalisere publikumsrettede kommunale tjenester til sentrumsområdene for å bygge 
opp under sentrum som møteplass. 

- Definere en differensiert senterstruktur som klargjør sentrumsområdenes roller og 
omland.  

- Stille krav om handelsanalyse ved større etableringer/utvidelse av handelsvirksomhet. 
 
Dagligvaretilbud i boligområdene 
Selv om Bærum har en forholdsvis finmasket senterstruktur, kan det være gunstig at 
handelen i sentrumsområdene suppleres med et begrenset dagligvaretilbud i 
boligområdene. Dette vil kunne begrense behovet for å kjøre bil for å gjøre mindre 
innkjøp av dagligvarer, og være et godt tilbud til de som ikke disponerer bil.  
 
I Bærum finnes det i dag en rekke dagligvareforretninger lokalisert i boligområdene. De 
fleste forretningene er små med bruksareal på mellom 350 – 700 m². For å kunne tilby et 
basisutvalg av dagligvarer bør de minste forretningene ha et visst rom for utvidelse. 
Bestemmelsen i gjeldende kommuneplan om at nye detaljvareforretninger kun kan 
etableres i sentrumsområdene gjør dette vanskelig. 
 
Samtidig som det kan være ønskelig med et supplerende dagligvaretilbud utenfor 
sentrene, er det viktig at dette tilbudet ikke svekker sentrumsområdene. Eksempelvis vil 
en samling av flere mindre dagligvareforretninger kunne utgjøre et handelstilbud som 
svekker sentrum, selv om forretningene hver for seg er små. Likeledes er det viktig at det 
supplerende dagligvaretilbudet kun lokaliseres i boligområder og fremstår som et tilbud 
til nærmiljøet.  
 
En ny bestemmelse som tillater mindre dagligvareforretninger utenfor senterområdene 
bør derfor først og fremst være rettet mot eksisterende forretninger som har behov for 
mindre utvidelser. 
 
Nye, mindre dagligvareforretninger bør kun tillates dersom det ikke finnes et slikt 
supplerende tilbud i området fra før, og at man gjennom en analyse kan godtgjøre at 
etableringen ikke vil svekke senterstrukturen og sentrumsområdene. 
 
Som grense for hva som anses som «mindre dagligvareforretninger» foreslås 800 m² BRA 
inkl. lager. Denne grensen vil gi de fleste eksisterende forretninger i boligområdene en 
mulighet for utvidelse.  
 
Plasskrevende varer 
Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur gir føringer for lokalisering av 
plasskrevende varer. Føringene er svært generelle og bør konkretiseres i 
kommuneplanen. Plasskrevende varer er først og fremst varetyper som ikke er egnet i 
sentrumsområder, og hvor innkjøp i stor grad krever bil for transport. 
 
Som tidligere nevnt åpner gjeldende regulering for plasskrevende handel på Rud-Hauger 
og Grini næringsparker.  I tillegg er det åpnet for forretning nord for Vøyenenga senter. 
Alle områder har god tilgjengelighet med bil. Kollektivtilbudet er middels på Vøyenenga 
og Rud-Hauger og mindre godt på Grini. Alle områder er typiske næringsområder med en 
blanding av handel, lager, verksteder og småindustri.  
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Det foreslås at områdene avgrenses og defineres i kommuneplanen som 
bestemmelsesområder for plasskrevende handel. Dette vil gi forutsigbarhet for hvor 
denne type handel kan lokaliseres i fremtiden. For Rud-Hauger og Grini betyr 
bestemmelsen at gjeldende regulering fortsatt vil gjelde.  
 
For området ved Vøyenenga medfører bestemmelsen en presisering av gjeldende 
kommunedelplan for Sandviksvassdraget. Kommunedelplanen åpner for 
detaljvareforretning og boliger. Presiseringen medfører at det for formål forretning kun er 
plasskrevende varer som kan etableres i området. Boligformålet opprettholdes. 
 

  

 

For områdene foreslås følgende bestemmelse: 
 
Innenfor bestemmelsesområdene kan det 
etableres forretninger med salg av biler, båter og 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og 
andre større byggevarer, salg fra planteskoler og 
hagesentre, salg av møbler, hvite- og brunevarer. 
 
Supplerende forretningsformål nevnt i 
bestemmelser til reguleringsplaner for 
henholdsvis Rud-Hauger og Grini næringspark 
gjelder for de respektive områdene. 

 
Modell for handelsanalyse 
Innholdet i handelstilbudet er en oppgave for markedet, men kommunens 
reguleringsarbeid spiller en viktig rolle gjennom å fastlegge lokalisering og omfang (antall 
m²) av ulike virksomhetstyper, herunder handel, innenfor et område. 
 
Spørsmål om etablering av nye arealer til varehandel oppstår som oftest i form av private 
initiativ, og behandles av kommunen som private reguleringsforslag. Det er vanlig praksis 
å kreve en handelsanalyse som en del av dokumentasjonsgrunnlaget i plansaken. For 
planmyndigheten er hensikten med handelsanalysen først og fremst å få dokumentert at 
varehandelen som søkes etablert er tilpasset etterspørselen i det ”naturlige” 
handelsomlandet. Også innsigelsesmyndighetene (fylkeskommunen, Fylkesmannen, 
Statens vegvesen) legger handelsanalysene til grunn for sine vurderinger.  
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Handelsanalysene er dermed viktige premissgivere for dimensjonering av 
handelsetableringer, dvs. hvor mange m2 butikkflate som tillates etablert innenfor et 
område. Sprikende forutsetninger og praksis svekker handelsanalysene som pålitelig 
grunnlagsdokumentasjon i reguleringssaker. Bærum kommune har i samarbeid med Asker 
kommune og Akershus fylkeskommune utarbeidet en modell for handelsanalyse.  
 
Modellen er et hjelpemiddel for å vurdere størrelsen på foreslått handelsvirksomhet 
innenfor et sentrumsområde. Modellen beregner en teoretisk etterspørsel innenfor 
sentrumsområdet, og sammenligner etterspørselen med eksisterende og foreslått 
butikktilbud.  
 
Teoretisk etterspørsel avhenger av nåværende og fremtidig befolkningsomland til et 
sentrumsområde, og vil også variere med et senters rolle i senterstrukturen. Jo høyere 
opp i senterhierarkiet, jo større befolkningsomland kan legges til grunn for 
etterspørselen, og jo større etterspørsel kan legges til grunn ved dimensjonering av 
handelsomfanget.  
 
Det er tidligere redegjort for forslag til senterstruktur. Ved vurdering av størrelsen på 
handelstilbudet i et senter skal det tas utgangspunkt i senterstrukturen. Eksempelvis vil 
dette bety at foreslåtte områdesentre som Bekkestua og Kolsås kan legge til grunn et 
større befolkningsomland enn lokalsentre som Rykkinn og Stabekk. For Lysaker må 
befolkningsomlandet på begge sider av kommunegrensen legges til grunn.  
 
Forslag til ny senterstruktur 

By Områdesenter Lokalsenter Knutepunkt/stasjon 

Sandvika 
Lysaker* 

Bekkestua 
Fornebu 
Kolsås 

Bærums Verk 
Rykkinn 
Stabekk 
Eiksmarka 
Høvik 
Østerås senter 
Vøyenenga 
Haslum 
Fossum 

Gjettum 
Jar 
Slependen 
Østerås (T—bane) 

*Lysakers plassering i senterstrukturen tar utgangspunkt i senteret på begge sider av 
kommunegrensen. Eksisterende handelstilbud på Oslosiden må legges til grunn ved 
dimensjonering av handelstilbudet på Bærumssiden. 

 
Modell for handelsanalyse vil være retningsgivende i plansaker, og kan brukes til å 
supplere forslagsstillers egne handelsanalyser. Forslagsstillere må imidlertid forholde seg 
til senterstrukturen ved utarbeidelse av egne analyser. 
 
Oppsummering - forslag til rammer for lokalisering av handel 
Større dagligvareforretninger (> 800m² BRA) og øvrig detaljhandel skal lokaliseres til 
sentrumsområdene slik de er avgrenset i kommuneplanens arealdel 
 
Mindre dagligvareforretninger (< 800m² BRA) kan lokaliseres i boligområdene i 
kommuneplanens arealdel. 
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Plasskrevende varer (salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer, salg fra planteskoler og hagesentre samt salg av lystbåter) kan 
lokaliseres innenfor bestemte områder definert i kommuneplanens arealdel 
(bestemmelsesområde plasskrevende handel). Det samme gjelder handel med hvite- og 
brunevarer samt møbler. 
 
Ved vurdering av forslag om større utvidelser av handelstilbudet i et senter, skal 
senterstrukturen ligge til grunn for vurderingen. 
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Kulturminner og kulturmiljøer 
 
Bærum har et stort mangfold av kulturminner spredt geografisk over hele kommunen, i 
byggesonen, landbruksområdene, marka og strandsonen. Tidsmessig spenner 
kulturminnene fra de eldste fornminnene til kulturminner fra vår tid. Tematisk er det 
naturlig å fremheve kulturminner knyttet til landbruk, samferdsel, industristedene og 
boligbebyggelsen. 
 
Kulturlandskapene danner fortsatt en klar overgangssone mellom bebyggelsen og marka 
og forteller om en tid da Bærum var en landbruksbygd. Bygningsmiljøer og 
enkeltbygninger er viktige for å skape identitet og trivsel i lokalt. Kulturminner og 
kulturmiljøer gir oss verdifull kunnskap om fortiden og forståelse av hvorfor stedene er 
som de er. Både kulturlandskapet og spesielt bygningsarven vår er nærmere beskrevet 
tematisk i heftet «Rik på historie – et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum», utgitt 
i 2012. 

Gjeldende kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan (KP 2010-2020) er kulturverninteressene håndtert ved 
generelle bestemmelser og ved retningslinjer. Temaet er ikke synliggjort i plankartet med 
unntak av skravur for LNF-områder med spesielle kulturverninteresser (Tanumplatået og 
Hoslejordene). 
 
Det er følgende paragrafer i bestemmelsene/ retningslinjene som gjelder kulturminner: 
§1.2 j:  Unntak for plankrav for rivning av mindre bygninger som ikke er registrert i 
SEFRAK6 
§1.5:  Henvisning til Lov om kulturminner 
§11:  Bebyggelse i LNF-områder 
Kapittel VI: Retningslinjer til de seks temakartene, der temakart kulturminner og – miljøer 
er blant de temaene som har ikke juridisk bindende retningslinjer. 
 
Hovedutfordringer 
Hovedutfordringer for temaet i kommuneplanarbeidet er  

 synliggjøring av kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer i 
kommuneplankartet. 

 utforming av tydelige bestemmelser og retningslinjer som trekker frem hensyn til 
kulturminnene som skal ivaretas i plan- og byggesaksbehandlingen.  

 
Den juridiske sikring av kulturminner må skje gjennom ordinære reguleringsprosesser, 
eventuelt fredningsprosesser. 

Forslag til endringer av kommuneplanens arealdel 

Forslag til hovedgrep for temaet er: 

                                                      
 
6
 SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner.  
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 De syv kulturlandskapene og 13 større prioriterte kulturmiljøene fra Kommunedelplan 
for kulturminner og kulturmiljøer avsettes som hensynssone bevaring kulturmiljø i 
plankartet.  

 Bestemmelser og retningslinjer oppdateres og omarbeides til ny struktur etter ny 
plan- og bygningslov. 

 
Hensynssone bevaring kulturmiljø er nytt i ny plan- og bygningslov. Hensynssonene skal 
benyttes for å ivareta særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø, uavhengig av 
arealbruken. Hensynssoner i kommuneplankartet vil vise hvor det skal tas hensyn til 
kulturminnene. Gjennom senere plan- og byggesaksbehandling blir det konkret satt 
rammer for hva vernet innebærer.  
 
De syv kulturlandskapene og 13 større prioriterte kulturmiljøene områdene har vært nøye 
vurdert og avgrenset i kommunedelplanarbeidet og det vurderes som unødvendig å 
foreta en ny avgrensning. 
 
De fredete kulturminnene består av 556 automatisk fredete enkeltminner fordelt på 163 
lokaliteter og 70 andre fredete enkeltminner, der 46 er vedtaksfredet/forskriftsfredet på 
12 lokaliteter. De fredete kulturminnene er vist i Bærumskart og Askeladden7, og er 
juridisk sikret etter kulturminneloven. Av hensyn til plankartets lesbarhet vises ikke de 
fredede kulturminnene. 
 

  
Kulturlandskap Kolsås - Dælivann, ett av de syv 
kulturlandskapene som foreslås avmerket som 
hensynssone landskap 

Kulturlandskap Lommedalen, et annet av de 
syv kulturlandskapene som foreslås avmerket 
som hensynssone landskap 
 

  
                                                      
 
7
 Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredede kulturminner og kulturmiljøer i Norge 
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Ankerveien er et prioritert større kulturmiljø. 
Veifaret foreslås som hensynssone bevaring 
kulturmiljø i plankartet. 

Amtsbrua ligger innenfor det prioriterte større 
kulturmiljøet Bispeleden. Veifaret foreslås som 
hensynssone bevaring kulturmiljø i plankartet. 
 

Endringer i bestemmelser 
Den nye plan- og bygningsloven gir hjemmel for å kunne gi generelle bestemmelser til 
temaet kulturminner og kulturmiljøer, men bare retningslinjer til hensynssonene. I tillegg 
vil andre kommuneplanbestemmelser ha betydning for kulturminnene, som for eksempel 
bestemmelser om plankrav. 
 
Følgende endringer foreslås: 
1. Generelle bestemmelser. Den største endringen fra gjeldende kommuneplan er at det 

foreslås generelle bestemmelser for kulturminner og kulturmiljøer, under avsnittet 
Arkitektur, kulturminner og landskap. Bestemmelsene knytter seg til de registrerte 
kulturminnene og – miljøene (registrert i kommunens kartbase Bærumskart).  

2. Bestemmelser for arealformål. Bestemmelse om tiltak i LNF-områdene videreføres fra 
gjeldende KP. 

3. Retningslinjer for hensynssoner. Retningslinjene knytter seg til de konkrete 
hensynssonene vist i plankartet for landskap (de syv kulturlandskapene) og kulturmiljø 
(de 13 større prioriterte kulturmiljøene). 

4. Bestemmelse for hensynssone felles planlegging. Områdets særpreg, historiske trekk 
og viktige kulturminner/miljøer skal ivaretas. 

 
Konsekvenser av endringene 
Bevaring av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap har stor verdi når det gjelder å 
bevare og styrke lokalområdenes identitet. Gjennom bevaring av kulturminnene kan 
framtidige generasjoner få direkte tilgang til kunnskap om fortiden. Synliggjøring av de 
viktigste kulturminnene og kulturlandskapene i kommuneplankartet kan bidra til økt 
bevissthet rundt Bærums særpreg.  
 
I miljøsammenheng betyr alle eksisterende bygg en ressurs. Utvikling av kunnskap om 
vern og god langsiktig forvaltning av kulturminnene er god miljøpolitikk. Rivning av 
kulturminner har en negativ miljømessig konsekvens. 
 
De foreslåtte endringene i kommuneplanens arealdel for temaet kulturminner og – 
miljøer har ikke direkte økonomiske konsekvenser for eiere av bygninger og anlegg.  
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Offentlig tjenesteyting 

Grunnskole 

Skolebehovsplan 2013-22 har avdekket et behov for å øke skolekapasiteten i kommunen, 
med vekt på østre Bærum, Sandvika og Fornebu. Planen legger til grunn at det etableres 3 
nye barneskoler (Sandvika, Fossum og Bekkestua), samt nye skoler på Fornebu. I tillegg 
forutsettes det at flere eksisterende skoler utvides.   
 
Utvidelsen av skolekapasitet som skissert over vil ikke være fullt ut tilstrekkelig for 
gjennomføring av arealstrategien innenfor kommuneplanens planperiode (2015-2030). 
Eksisterende skoler vil ikke ha tilstrekkelig kapasitet til å absorbere større utbygginger på 
eksempelvis Kolsås og Avløs. I tillegg vil det ved ytterligere fortetting på Bekkestua være 
behov for skolekapasitet utover det som er vist i skolebehovsplanen. 
 
Kommuneplanens arealdel legger derfor til grunn at skolekapasiteten må økes i 
arealstrategiens utbyggingsretninger gjennom å avsette tilstrekkelig med arealer. 
 
Følgende endringer i kommuneplanens arealdel foreslås for å imøtekomme behovet for 
økt skolekapasitet som følge av planlagt boligbygging. 
 

- Sandvika: Et område ved Bjørnegård foreslås til offentlig tjenesteyting, skole, som 
et alternativ til skoletomta i Industriveien. Sistnevnte opprettholdes. Endelig 
avklaring av skolens plassering gjøres i forbindelse med områderegulering for 
Industriveien.  

- Dersom utbygging av eksempelvis Franzefoss medfører behov for ytterligere 1 
skole i Sandvika-området, vil Dønskiveien 51-55 (eksisterende Dønski bo- og 
behandlingssenter) være en aktuell tomt. Denne er allerede regulert til offentlig 
bygning. Alternativt vil skoletomt måtte finnes innenfor området avsatt til 
fremtidig boligområde (Franzefoss-Hamang transformator). 

- Bekkestua: Området nord for Bekkestua skole og et område på Ballerud avsettes 
til offentlig tjenesteyting, skole.  

- Haslum/Avløs: Et område øst for Løkeberg skole avsettes til offentlig tjenesteyting, 
skole 

- Gjettum: Eksisterende skoleområde ved Gjettum skole utvides noe mot sør. 
- Kolsås: Et område sør for Løken gård avsettes til offentlig tjenesteyting, skole. 

 
Nærmere om forslag til løsning for skoleutbygging i det enkelte område: 
 
Sandvika 
Kommunedelplan for Sandvika legger til rette for omfattende utbygging både i sentrum 
og i områdene ved Hamang/Industriveien. Skal planene gjennomføres må 
skolekapasiteten økes vesentlig. For barnetrinnet er det nødvendig å bygge en ny skole 
med minimum 3 parallelle klasser. Foreløpig tas det sikte på at skolen skal tas i bruk fra 
skoleåret 2019/2020.  
 
Tomtesituasjonen for fremtidig skole i Sandvika er ikke detaljert avklart. I KDP for 
Sandvika er 2 større områder avsatt til offentlig formål (Kjørbo magasinleir, Industriveien). 
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Kun området i Industriveien vurderes som egnet til skole. En utfordring ved området i 
Industriveien er beliggenheten i et sentrumsnært industriområde avsatt for 
transformasjon, samt en knapp, kupert tomt. Skole er arealkrevende og det kan stilles 
spørsmålstegn ved om grunnskoleformålet er riktig bruk av store, sentrumsnære arealer 
med svært god kollektivbetjening. Akershus fylkeskommune ber i uttalelse til 
planprogram for områderegulering av Hamang/Industriveien kommunen gjøre en fornyet 
vurdering av skolelokaliseringen.  
 
Økning av skolekapasiteten i Sandvika-området omfatter både etablering av ny skole og 
utbygging av eksisterende skoler. Etablering av ny skole medfører endring/flytting av 
skolekretser. I skolebehovsplan 2013-22 er inntaksområde for ny skole i Sandvika etablert 
ved å inkludere grunnkretser fra skolene Levre, Jong og Evje.  
 
Elever som følge av de store utbyggingene i 
Sandvika-området vil dermed bli henvist til den 
nye skolen.  
 
Plassering av ny skole bør være så sentralt som 
mulig i skolekretsen og i relasjon til 
utbyggingsaksen Hamang/Industriveien – 
Hamangskogen (trafoanlegget) – Franzefoss.  
 
Med utgangspunkt i den nye skolekretsen synes 
aktuelle tomtealternativer for skole å være 
Bjørnegård og Hamangskogen (trafoanlegget).  
 

  
Tomtealternativ Bjørnegård Tomtealternativ Hamangskogen 

 
Bjørnegård 
Bjørnegård ble foreslått av kommunen i forbindelse med behandlingen av KDP Sandvika i 
2010. Forslaget ble møtt med innsigelse fra Akershus fylkeskommune, og saken gikk til 
mekling. Meklingsresultatet ble at en mindre del av Bjørnegårdområdet (ca. 4 da) er 
avsatt til skole som tilleggsareal til et større område i Industriveien. I lys av 
fylkeskommunens uttalelse til planprogrammet vil det være naturlig å gjøre en fornyet 
vurdering av Bjørnegård som fremtidig skoletomt. Området eies av privat grunneier (ca. 
2/3) og Bærum kommune (ca. 1/3). 
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Kartskissen viser utstrekning av område O1 
(offentlig bygning) i kommunedelplan for Sandvika. 
Området har en størrelse på ca. 20 dekar. 
Beliggenheten på begge sider av Slependveien 
vanskeliggjør utnyttelsen av hele området. 

 
 
Tomtealternativet på Bjørnegård utgjør ca. 18 dekar. Området er i gjeldende arealdel 
avsatt til LNF-område (ca. 13 dekar), eksisterende boligområde (ca. 4 dekar) og fremtidig 
offentlig formål (1 dekar). Området som i arealdelen er avsatt til boligområde og offentlig 
formål er regulert til allmennyttig formål.  
 

  
Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan 

 
Bjørnegård er i følge Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (vedtatt 2010) 
en del av et «prioritert større kulturmiljø». De prioriterte større kulturmiljøene har mange 
kulturminner med stor historisk, arkitektonisk og miljømessig verdi. Det er en målsetning 
at alle prioriterte større kulturmiljøer gjennomgås med tanke på regulering til bevaring.  
 
Kulturmiljøet Jong/Bjørnegård ligger innenfor et konsentrert avgrenset område mellom 
Tanumplatået og Sandvikselva. Kulturlandskapet er relativt godt bevart, med eng, artsrik 
kantvegetasjon og edelløvskog. Gårdene ligger på høydedraget som går i gjennom 
landskapet. Området danner en grønn korridor fra Sandvika og opp til Tanumplatået.  
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Utsnitt fra plankartet til Kommunedelplan 
for kulturminner og kulturmiljøer i Bærum. 
 
Jong/Bjørnegård er ett av 13 prioriterte 
større kulturmiljøer. 
 
Lilla sirkler angir registrerte kulturmiljøer, 
inkludert Bjørnegård gård. 

 
 
Bjørnegård vurderes som godt egnet som skoletomt, og ligger gunstig plassert mellom 
utbyggingsområdene på Hamang/Industriveien og Franzefoss/Hamangskogen. 
Beliggenheten nær Sandvikselva og større grøntdrag anses som positivt for skolen. 
Samtidig vil skolen ligge nær byområdet i Sandvika, og dermed bidra til å styrke lokal 
identitet og tilhørighet i et nytt utbyggingsområde.  
 
Omlegging av E16 vil føre til at Bjørnegårdssvingen (dagens kjørevei) blir nedklassifisert til 
gang/sykkelvei. Elevene vil dermed få en trafikksikker skolevei fra nord. Trygg skolevei fra 
Sandvika må sikres gjennom planlegging av Hamang/Industriveien. 
 
Negative konsekvenser ved å benytte deler av Bjørnegård som fremtidig skoletomt er 
først og fremst nedbygging av dyrka/dyrkbar mark (ca. 13 dekar), reduksjon av 
kulturlandskapets verdi (området er en del av et åpent kulturlandskap) og svekkelse av 
sammenhengen mellom kulturmiljøet på gården og kulturlandskapet for øvrig. 
 
Ved regulering av skoletomten må negative konsekvenser reduseres i størst mulig grad. 
Skoleanlegget bør trekkes unna selve gårdstunet, og den viktige siktaksen fra 
Slependveien opp mot våningshuset må ivaretas. Eksisterende kantvegetasjon må også 
ivaretas. 
 
Hamangskogen 
Tomtealternativet på Hamangskogen utgjør ca. 18-20 dekar. Området er i gjeldende 
arealdel i sin helhet avsatt til fremtidig boligområde, og ligger sentralt i en større, 
fremtidig utbyggingsakse fra Sandvika til og med Franzefoss steinbrudd. Slik sett er 
beliggenheten gunstig.  
 
Området er regulert til offentlig formål, kontor og anlegg for lek. Dagens bruk er 
transformatorstasjon og ballbane/grøntområde. Området eies av henholdsvis Statnett og 
Bærum kommune. 
 
Området ligger inntil dagens E16 og er utsatt for støy og luftforurensing. Omlegging av 
E16 vil føre til redusert trafikk forbi området, og lavere forurensingsnivåer.  
 
Fremtidig bruk av området til skole er avhengig av at transformatoranlegget på Hamang 
flyttes. Statnett har utredet to alternativer, fornying av dagens anlegg og etablering av et 
nytt, vesentlig mindre anlegg på en tomt sør for dagens E16. NVE har gitt Statnett 
konsesjon for fornying av dagens anlegg. Bærum kommune har fremmet innsigelse til 
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konsesjonsvedtaket, og spørsmålet om valg av alternativ ligger for tiden til avgjørelse i 
Olje- og energidepartementet.  
 

  
Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan 

 
Med flytting av transformatorstasjonen og omlegging av E16 vil Hamangskogen være et 
godt alternativ som skoletomt i Sandvika. Arealmessig har området større mulighetsrom 
enn tomtealternativet på Bjørnegård, som har en mer anstrengt tomtesituasjon. 
Utbygging på Hamangskogen medfører heller ingen negative konsekvenser for jordvern 
eller kulturvern. Eksisterende idrettsanlegg vil kunne ivaretas og utvikles som en del av 
uteområdene til skolen, og knyttes til fremtidig idrettshall.  
 
Tomtealternativet medfører ikke behov for å endre kommuneplanens arealdel, da 
området er avsatt til fremtidig utbyggingsområde i gjeldende plan. Dersom kommunens 
innsigelse ikke blir tatt til følge og transformatoren fornyes i tråd med NVEs konsesjon, vil 
Hamangskogen ikke være egnet som skoletomt. Kommunen vil da måtte revurdere 
overordnet arealbruk i dette området, i lys av at utbyggingsaksen Sandvika-Franzefoss 
avskjæres permanent av transformatoranlegget.  
 
Bekkestua 
I forbindelse med skolebehovsplan 2013-22 er det etablert ny barneskolekrets på 
Bekkestua. Skolen starter opp høsten 2014 i midlertidige lokaler på området til dagens 
Bekkestua skole (ungdomsskole). Bekkestua skole skal bygges om til barneskole, og ny 
ungdomsskole planlegges lokalisert på en tomt rett nord for Bekkestua skole. Dette 
medfører behov for endring av kommuneplanen og/eller omregulering. 
 
Tomteområdet er i dag benyttet til barnehage, kontor og parkering. Deler av området er 
grøntanlegg og er del av en overordnet grønnstruktur mellom Østerås/Hagabråten og 
Bekkestua. 
 
Området foreslås omdisponert til formål «offentlig tjenesteyting» i ny arealdel. Ved 
regulering må grøntdrag og turveinett ivaretas.  



 
 

Side 87 av 150 
 

  
Område for ny Bekkestua skole Gjeldende kommuneplan 

 
Den økte skolekapasiteten som følge av ny Bekkestua skole antas å være tilstrekkelig for 
nybyggingen som det tilrettelegges for i igangsatte og vedtatte planer. Imidlertid vil den 
økte skolekapasiteten ikke være tilstrekkelig til å absorbere ytterligere utbygging i 
Bekkestuaområdet, slik ny arealdel tilrettelegger for.  Skal denne boligbyggingen 
gjennomføres vil det være behov for enda en skole i dette området.  
 
I forbindelse med arbeidet med Skolebehovsplan 2013-22 ble det utført en vurdering av 
alternative tomter i Bekkestuaområdet. 
 
Ved vurdering av de ulike 
tomtealternativene ble løsningen med 
ombygging av Bekkestua skole og 
etablering av ny skole på nabotomten 
foretrukket.  
 
Av de øvrige alternativene ble 
Ballerud/Kleivjordet trukket frem som en 
aktuell mulighet. 

 
 
I forslag til ny arealdel anbefales Ballerud omdisponert fra LNF-område til nytt 
boligområde, hovedsakelig i tråd med privat innspill. Det tilliggende Kleivjordet er avsatt 
til nytt boligområde i gjeldende plan. Til sammen utgjør områdene om lag 80 dekar og 
representerer et betydelig utbyggingspotensial.  
 
Arealmessig ligger det til rette for å inkludere et nytt skoleområde ved en fremtidig 
utbygging av Ballerud/Kleivjordet. Sammenholdt med avstandskart for barneskoler er 
plasseringen forholdsvis gunstig ca. midt mellom Stabekk og Høvik skoler. Skoletettheten i 
Bærum er høy, men særlig boligområdene nord for Ballerud har relativt sett noe lenger 
avstand til skole enn andre områder i østre Bærum.   
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I forslaget til ny arealdel er skoleområdet 
plassert i vest, ved eksisterende 
parkeringsplass/hagesenter. Endelig 
plassering fastlegges ved regulering.  
 
Kommuneplanen stiller krav om samlet 
planlegging (områderegulering) for hele 
Ballerud/Kleivjordet, inkludert 
skoleanlegget. 
 
Særlig viktige hensyn i reguleringen vil 
være trafikk og grønnstruktur.  

 
I den videre planlegging er trafikale vurderinger og hensyn av stor betydning da det legges 
opp til en samlet sett stor utbygging i et område som ikke ligger i tilknytning til 
overordnet vei. Gode atkomstløsninger blir et viktig tema. 
 
Ballerud/Kleivjordet er en del av en sammenhengende grønnstruktur, som må planlegges 
og utvikles i samspill med skoleanlegget. 
 
Haslum/Avløs 
Forslag til ny arealdel legger til rette for en omfattende utbygging i området 
Haslum/Avløs. Dersom utbyggingen skal gjennomføres vil eksisterende skolekapasitet i 
området ikke være tilstrekkelig. I henhold til skolebehovsplanen kan manglende kapasitet 
i området økes enten ved en utvidelse av Løkeberg skole, eller etablering av et nytt 
skoleanlegg. Utbygging i området vil også gi utfordringer for ungdomsskoletrinnet. 
 
I forslag til ny arealdel anbefales Avløs gård omdisponert fra LNF-område til nytt 
boligområde, hovedsakelig i tråd med privat innspill. Områdene på begge sider av 
Bærumsveien er omfattet av forslaget. Til sammen utgjør områdene om lag 105 dekar og 
representerer et betydelig utbyggingspotensial.  Kommuneplanen stiller krav om samlet 
planlegging av hele området. 
 
Arealmessig ligger det til rette for å 
inkludere et nytt skoleområde ved en 
eventuell fremtidig utbygging av Avløs 
gård.  
 
Spørsmålet om skolekapasiteten skal økes 
ved utvidelse av Løkeberg skole eller ved 
etablering av et nytt skoleanlegg, må 
avklares i en senere prosess.  
 
 

 
 
En mulig løsning kan være å bygge ungdomsskole ved Løkeberg skole og erstatte dagens 
ungdomsskole på Gjettum med en ny barneskole. Som grunnlag for arealdelen foreslås at 
det i denne omgang reserveres et tilstrekkelig areal til offentlig formål.  
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Kolsås 
Forslag til ny arealdel legger til rette for en betydelig utbygging i områdene knyttet opp 
mot Kolsås stasjon. Det er ikke kapasitet ved skolene Bryn/Hammerbakken eller Levre til å 
ta i mot elever som følge av en eventuell utbygging.   
 
I arealdelen anbefales Løken gård omdisponert fra LNF-område til nytt boligområde. I 
tillegg anbefales transformasjon av næringsarealer. Til sammen utgjør områdene om lag 
160 dekar og representerer et betydelig utbyggingspotensial.  Kommuneplanen stiller 
krav om samlet planlegging av hele området. 
 
Arealmessig ligger det til rette for å 
inkludere et nytt skoleområde ved en 
eventuell fremtidig utbygging av Løken 
gård.  
 
Endelig plassering av skoletomten 
fastlegges i reguleringsplan. Krav om 
samlet plan for hele området muliggjør 
andre plasseringer enn området som 
avsettes i arealdelen. 
 

 
 
 

Barnehager 

 «Barnehagebehovsplan 2013-2022», vedtatt av kommunestyret i februar 2014 angir et 
behov for kontinuerlig utbygging av barnehager fremover. Gjennom arbeidet med 
behovsplanen er det kommet frem at det i forbindelse med kommuneplanens arealdel og 
ved område-/reguleringsplaner må spesielt prioriteres tomter til barnehageformål i 
følgende områder: 
 

- Bærums Verk   
- Grav/Jar 
- Sandvika/Tanum  
- Eiksmarka (Fossum) 
- Høvik    
- Fornebu 

 
Parallelt med behovsplanen er det arbeidet med områdeplan for Fossum og med fase 2 
for Fornebu. Behovet for barnehager på Fossum og Fornebu blir løst i dette planarbeidet. 
For øvrige områder må det fortsatt søkes løsninger for nyetableringer. Også i 
opptaksområder med god dekning på kort sikt bør det sikres arealer for å dekke 
framtidige behov. 
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Det er stor arealknapphet i Bærum. Ved behandling av område- og reguleringsplaner for 
boliger eller andre formål hvor det er arealer som er egnet til barnehager må det sikres 
arealer til dette formålet. I utgangspunktet bør tomter være minimum ca. 5 dekar for 
barnehager med 120 plasser, eventuelt ca. 8 dekar for 200-240 plasser. Arealknappheten 
gjør at anbefalte tomtestørrelser mange steder ikke lar seg gjennomføre. Ved regulering 
av nye barnehager kan det derfor være nødvendig å redusere noe på arealkravene.  
 
Arealer til barnehage må primært finnes i forbindelse med behandling av områdeplaner 
og reguleringsplaner. Det vil si innenfor de arealer som i kommuneplanen avsettes til 
boligformål.  

Pleie og omsorg 

Høringsutkastet til «Behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og 
velferdsboliger 2014-2033» er under sluttføring (planen er planlagt ferdigstilt til politisk 
behandling våren 2014).  Arbeidet med planen har vist at mot slutten av planperioden i 
2033 må kommunen ha ca. 1 000 flere plasser i bolig med service og i bo- og 
behandlingsentre enn i dag.  
 
Planen viser også at det ved planperiodens utløp i 2033 må det være etablert ca. 290 flere 
boenheter for personer med utviklingshemming. Innenfor området psykisk helse og i 
rusomsorgen er det også behov for flere nye botilbud, her er ofte lokalisering den største 
utfordringen. 
 
Behovsplanen omtalt over viser at man ved å bruke allerede planlagte eller på annen 
måte tilgjengelige arealer (eksisterende anlegg, kommunale anlegg som blir fristilt, 
kommunale tomter og å stille krav i områdeplaner) langt på vei har løsninger på behovet 
for sykehjem og omsorgsboliger til eldre.     
 
Det store antall nye boenheter til personer med utviklingshemming, må som tidligere, 
realiseres ved blant annet å bygge omsorgsboliger på egne tomter som avsettes til dette 
formålet. Da det er stor arealknapphet må slike muligheter i stor grad prioriteres til 
anlegg for de brukerne som krever svært tilpassede løsninger.  
 
Det er behov for at en større andel omsorgsboliger enn tidligere blir knyttet til realisering 
av mellomstore og store utbyggingsområder og integrert i ordinære leilighetsbygg i 
bomiljøene. Kommuneplanens bestemmelser om rekkefølgekrav vil kunne sikre at 
behovet for omsorgsboliger kan realiseres i forbindelse med regulering.  

Brannstasjon 

Asker og Bærum brannvesen (ABBV) er organisert som et interkommunalt selskap og har 
pr i dag 4 brannstasjoner. Hovedstasjonen m/administrasjonen ligger i Røykenveien i 
Asker, de øvrige er lokaliser på Gjettum, Bekkestua og Fornebu (alle små brannstasjoner 
pr. i dag). Kommunen har behov for en ny stor og en ny liten brannstasjon.  
 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn har krav om minimum innsatstid ved 
brannutrykning. For bebyggelse med fare for rask spredning som institusjoner, store 
kjøpesentra, næringsparker etc. er innsatstiden minimum 10 minutter, for andre områder 
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er innsatstiden 20 minutter. Pga. tidvis mye bilkø og dårlig fremkommelighet i Bærum, er 
det sterkt anbefalt at de 4 brannstasjonene har spredt lokalisering.  
 
På Fornebu er det i KDP 2 avsatt et område tilpasset en stor brannstasjon.  Etablering her 
vil dekke behovet, ikke bare for branntjenesten, men også for oljevern og for en maritim 
branntjeneste.  
 
Dagens brannstasjon på Bekkestua planlegges nedlagt, og tomten inngår i et område som 
er avsatt til sentrumsformål i områdereguleringsplanen for Bekkestua Nord. Det er derfor 
behov for en ny, liten brannstasjon i Bærum nord/øst. Arealbehovet er ca. 3-4 dekar. Kort 
adkomst til overordnet veinett (Griniveien/Gamle Ringeriksvei) er en forutsetning for 
lokalisering. 
 
I den sammenheng er to alternativer vurdert:  
 
Alt 1: Øverland Vestre v/Gml. Ringeriksvei  
Alt 2: Griniveien 405   

 
Vurderte alternativer: Alt 1 er 
regulert til offentlig formål og 
ubebygd. Tomta er avsatt til 
offentlig bygning i gjeldende 
arealdel. Bebyggbart areal 
utgjør ca. 17 dekar. Det er gitt 
byggetillatelse til en barnehage 
(4 dekar) innenfor området.  
 
Alt 2 er regulert til gartneri og 
er avsatt til LNF med sterke 
landbruksinteresser i 
kommuneplanen. Området er 
bebygd med gartneri (nedlagt). 
Bebygd område utgjør ca. 10 
dekar.  
 
Begge områder har direkte adkomst til overordnet veinett og ligger geografisk godt 
plassert i dekningsområdet. Alternativ 1 er regulert til offentlig institusjon. Kommunen 
har behov for et nytt bo- og behandlingssenter som vurderes innenfor området. 
Samlokalisering av bo- og behandlingssenter og brannstasjon anbefales ikke. Alternativ 2 
er avsatt til LNF-område. Deler av området er bebygd. Etablering av ny brannstasjon er et 
viktig samfunnsmessig behov, og vil ikke lage presedens for videre nedbygging av 
landbruksjorda nord for Griniveien. Kun den allerede bebygde delen av tomta foreslås for 
omdisponering fra LNF til offentlig tjenesteyting.  
 

Gravplasser 

Bærum kommune er en typisk tilflytterkommune. Bærum har hatt relativt ung befolkning 
og følgelig lav dødsrate. I Bærum forventes en stor prosentvis økning i befolkningstallet 
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blant de som er enten 67-74 år gamle eller eldre enn 90 år. Med stadig stigende antall 
eldre forventes en økning i antall døde i årene framover, og dette vil påvirke gravbehovet. 
 
For å dekke fremtidig behov for graver frem til 2030 er det behov for en ny gravplass. 
Arealbehovet er på minimum 50 dekar. Ny gravplass foreslås på et areal ved 
Østernvannveien, øst for Ila landsfengsel.  Dersom området avsettes til grav- og urnelund, 
vil kommunes behov være dekket. Det er i tillegg behov for rehabilitering av eksisterende 
graver for å sikre gjenbruk.   
 
Bakgrunn 
Gravplassanalyse for Bærum 2013-2030 ble behandlet i kommunestyret 19.6.2013 (KST-
059/13) med enstemmig vedtak: Gravplassanalysen tas til etterretning, og gis nødvendig 
oppfølging i kommuneplan, handlingsprogram og økonomimeldinger. 
 
Et areal på minimum 50 dekar vurderes å dekke behovet. Det er en forutsetning at 
Fornebu gravlund senest står ferdig i 2019. Det tar lang tid fra areal er sikret til 
gravplassformål, til gravplassen er klar til å tas i bruk, areal til gravplassformål må derfor 
sikres allerede ved inneværende revisjon av kommuneplanen.  
 
Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven), § 2 angir krav til gravplasser 
 
- I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til 

enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning. 
- Departementet gir regler om gravplassens utforming og utstyr, jordbruksforhold, 

gravstørrelser, gravdybder, gravminner, gravregister og kartverk. 
 
Loven fastsetter minimumsstandarden for gravplassdekning. Reserveareal skal ikke 
beregnes inn i det reelle gravbehovet i kommunen, men det skal være ekstra buffersone 
til bruk i en ev. krise, som for eksempel pandemi, krigssituasjon e.l. I tillegg gjelder 
«Forskrift om gravferdsloven» som omhandler buffersone, støyskjerming, 
fremkommelighet m.m. 
 
Dagens situasjon 
Det finnes 5 gravplasser i Bærum i dag. Kommuneplanen viser grav – og urnelund som 
egen arealkategori under «byggeområder».  Disse er: 
 

- Tanum kirkegård, 50 dekar 
- Bryn kirkegård, 50 dekar 
- Lommedalen gravlund, 8 dekar 
- Steinskogen gravlund, 125 dekar  
- Haslum kirkegård, 120 dekar  

 
Gravbehovsanalysen, med ferdigstilt Fornebu gravlund i 2019, viser at Bærum vil gå tom 
for urnegraver i løpet av 2028 og gå tom for kistegraver tidlig i 2029. Beregnet total 
kapasitet på Fornebu er omlag 5.000 graver hvorav 4.000 urne- og 1.000 kistegraver. Til 
Fornebu gravlund er det avsatt om lag 50 dekar.  
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Bare i 2030 vil det mangle totalt nær tusen graver til sammen; hvorav ca. 667 urnegraver 
og over 183 kistegraver. For å dekke behovet må det stå en gravplass klar til bruk senest i 
2028.  
 
Behov for nye gravplasser 
I utgangspunktet skal bostedsadresse for avdøde avgjøre hvilken kirkegård/gravlund som 
skal benyttes. Kommunens mål er å forvalte gravplassene slik at folk får den graven de har 
rett på i sitt eget nærmiljø. For at tilbudet til befolkningen skal opprettholdes, har det 
vært nødvendig med noen tiltak inntil situasjonen på gravplassene bedrer seg, enten ved 
rehabilitering av felt og/eller utvidelse/nyanlegg: 
  

 Nye graver på Haslum kirkegård er forbeholdt personer som ved dødsfallet hadde 
bostedsadresse innenfor grensene av Haslum gravplass-sone.  

 Bryn kirkegård har ingen ledige nye kistegraver. Ny kistegrav tildeles på 
Steinsskogen eller Tanum kirkegård. Bryn har god kapasitet på urnegraver. 

 Nye graver til personer uten bopel i kommunen tildeles primært på Steinsskogen 
gravlund. 

 
En gravplass som blir full (ikke har flere nye graver), medfører forskyvning i gravforbruket 
over på de andre gravplassene. Å fylle opp ledige plass, før det etableres nye, gir kun en 
løsning på kort sikt. For å oppnå ønsket rasjonell, maskinell drift, samt fortløpende 
opprydding, pynting og tilsåing av gravene, bør nye graver fordeles på flere gravplasser. 
Hvis all gravlegging skal skje ved en og samme gravplass vil det være vanskelig å sikre at 
gravlegging bli utført tilfredsstillende i forhold til den “sømmelige orden” som er ønskelig 
og som loven foreskriver.  
 
Løvenskiold Eiendom foreslo i brev av 23.12.09 ”Revisjon av kommuneplanens arealdel – 
forslag til ny gravlund og ny utfartsparkering i Østre Bærum” lokalisering av gravlunden. 
Dersom denne etableres vil det også innebære en betydelig utvidelse av areal for 
utfartsparkering i området mellom Dæhlimosen og Jøssingveien.  
 
Naturvernforbundet i Bærum kommenterte denne lokaliseringen i brev til 
Miljøverndepartementet datert 4.9.2012 i et tillegg til høringsuttalelsen til utkast til 
forskrift om justering av marka grenser. 
 
«Innenfor området Fossum-Ila foreslår Bærum kommune endring av Marka grensen på 
fem steder. Samtidig ber kommunen om å få utredet muligheten for ny gravlund øst for Ila 
Landsfengsel. Fylkesmannen uttaler i sin vurdering at «Etablering av gravlund i Marka er 
etter fylkesmannens syn ikke i tråd med loven.» Miljøverndepartementet på sin side ser 
ikke ut til å ha kommentert en gravlund her. 
 
Bærum kommune trenger en ny gravlund innen overskuelig fremtid og et sted må den 
ligge. I et langtidsperspektiv kan det ikke være tvil om at det må være riktigere å ta en 
liten del av marka enn å bruke dyrket mark til dette formålet. 
Vi har vurdert det stedet hvor kommunen ønsker å anlegge gravlund. Det er syd for 
Østernvannveien/Dæhlimosen, dvs. like syd for den såkalte Østernvannsvingen der det er 
en parkeringsplass. Det går en sti og en skiløype gjennom området, men disse ligger syd 
for det stedet hvor gravlunden er tenkt lagt. Innfallsportene til marka i denne delen av 
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Fossum-Ila-området er i hovedsak fra nevnte p-plass og på veien opp til Østernvann og fra 
Skytterkollen. Friluftsinteressene blir dermed i liten grad berørt av en gravlund like syd for 
Østernvannsvingen. 
 
Grunnen til at Bærum kommune ønsker å anlegge en gravlund syd for Østernvannveien/ 
Dæhlimosen er at de mener at stedet vil være bedre egnet enn nord for det kommende, 
konsentrerte boligområdet. Vi er enige i dette og støtter kommunens forslag om å 
anlegge en ny gravlund på det nevnte stedet i Ila-området.» 
 
Forslag til lokalisering av ny gravlund 
Området som foreslås utgjør 120 daa og ligger ved Østernvannveien, 650 meter i luftlinje 
fra Ila Landsfengsel. Området er del av gbnr. 28/1 og 32/1. Grunneier er Carl Otto 
Løvenskiold.  
 
Til tross for topografien vurderes området som egnet. Bruk av nye metoder for 
opparbeiding av gravlunder betyr at det ikke er nødvendig å benytte fulldyrka jord, men 
står friere til å vurdere alternative løsninger. Til kistegraver er det krav om 2m dyp steinfri 
masse, og til urnegraver er det krav om 1m dybde.  
 
Forslag om lokalisering av ny gravplass, 
gbnr. 28/1 og 32/1 

 
 
Fordeler ved forslaget: 

- Arealet ligger i Østre Bærum. 
- Areal: 120 daa som vurderes som tilfredsstillende. 
- Rolig beliggenhet. 
- Veiadkomst er på plass, behov for oppgradering må vurderes  
- Gravplassens parkeringsplass kan også benyttes som utfartsparkering for turfolk 

som skal inn i marka. 
- I henhold til kommunens miljøatlas, vil gravplassen ikke komme i konflikt med 

natur- eller kulturminneverdier. Naturvernforbundet i Bærum har uttalt at 
forslaget i liten grad vil berøre friluftsinteressene.  

 
Ulempe:   

- Området ligger innenfor Marka.  
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Det er ikke foreslått egne bestemmelser eller retningslinjer til gravplassformålet. Men i 
henhold til kommuneplanens bestemmelser § 1 «Plankrav og byggeforbud» må det 
foreligge godkjent reguleringsplan før gravplassen opparbeides. 
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Samferdsel 

Dagens trafikksituasjon 

 
Jernbane og T-bane 
Kollektivtransporten er under kontinuerlig utvikling. Nytt dobbeltspor Asker-Lysaker har 
gitt større kapasitet, hyppigere frekvens og kortere reisetid. Drammensbanen (det gamle 
dobbeltsporet), som er under rehabilitering, vil være et godt tilbud til områdene rundt 
Blommenholm, Høvik og Stabekk. 
 
Kolsåsbanen er under oppgradering til metrostandard og forutsettes fullført frem til 
Kolsås i 2014. Også her vil konsekvensene bli større kapasitet, hyppigere frekvens og 
kortere reisetid. Østeråsbanen har metrostandard med høy frekvens.  
 
Langs alle banene arbeides det med å etablere mer innfartsparkering for biler og sykler. 
Bare ved stasjonene langs Kolsåsbane vil det være etablert 830 P-plasser for biler og 700 
P-plasser for sykler når anlegget er ferdig. 
 
Buss 
Busstransport utgjør ca. 60 % av kollektivreisene i Bærum og rutenettet dekker hele 
kommunen. Rutenett, frekvens og standard bedres kontinuerlig. Problemet i dag er at 
bussene mange steder står i de samme køer som bilene, noe som gir store forsinkelser og 
uforutsigbarhet for passasjerene. Spesielt gjelder dette Sandviksveien, Gml. Ringeriksvei, 
Snarøyveien, Vollsveien samt veinettet rundt Sandvika og Bekkestua. 
 
Stamveier og fylkesveier 
Stamveiene E16 og E18 går gjennom Bærum. Begge veier har høy trafikk og trafikantene 
opplever i lange perioder morgen og ettermiddag køer og forsinkelser. Denne situasjonen 
påvirker også det tilstøtende veinettet som bl.a. Sandviksveien, Gml. Ringeriksvei, 
Snarøyveien, Vollsveien samt veinettet rundt Sandvika og Bekkestua. For trafikk ut fra 
Lommedalen er krysset Lommedalsveien/ Gml. Ringeriksvei en flaskehals. 
 
Lokalveinettet 
Lokalvegnettet i Bærum, er med få unntak vurdert til å ha en akseptabel belastning. 
Kødannelse her skjer normalt bare i rushperiodene grunnet dårlig tilgjengelighet til 
hovedvegnettet. Dette fører i en viss grad til uønsket gjennomkjøring på boligveier. 
 
Gang-/ sykkelveier 
Det arbeides kontinuerlig med gang/sykkelveinettet. Nettet er fortsatt temmelig 
fragmentert og standarden stedvis for lav. Kommunen har i 2011 vedtatt en sykkelstrategi 
som det arbeides etter. 
 
Trafikksikkerhet 
Det skjer få trafikkulykker med personskade på det kommunale veinettet. På boligveiene 
er fartsgrensen 30 km/t, og humper gjør at fartsgrensen stort sett overholdes. 
Kommunen har en egen Trafikksikkerhetsplan som det jobbes etter. 
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Generell trafikal utvikling 

Det forventes en betydelig befolkningsvekst (ca. 30 %) i Osloregionen frem til 2030, 
hvilket gir tilsvarende økt transportbehov. Det er en overordnet målsetting at veksten i 
persontransporten skal skje med kollektive transportmidler, sykkel og gange. Dette stiller 
store krav til utbygging av kollektivsystemet og sykkelveinettet, samtidig som det er 
nødvendig med virkemidler for å begrense biltrafikken.  
 
Ved gjennomføring av vedtatt arealstrategi og parkeringsnormer kan kommunen på lang 
sikt bidra til en positiv utvikling. 
 
Utbygging av et godt kollektiv- og sykkelveinett vil ikke bare være nødvendig for å avvikle 
forventet vekst i persontransporten. Den vil også kunne endre folks reisevaner slik at 
stadig flere lar bilen stå.   
 
Overordnede mål 
Nasjonal Transportplan (NTP) fastsetter regjeringens overordnede samferdselspolitikk.  
I NTP for 2014-23 fastslås at veksten i persontransporten i storbyområder skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er nødvendig for å nå målsettinger på 
klimaområdet. Bl.a. må kommunene forplikte seg til å gjennomføre restriktive tiltak 
overfor biltrafikken for å få statlige midler gjennom de nye bymiljøavtalene. 
 
Samordnet areal- og transportstrategi for Oslo-regionen har som ett av flere overordnede 
mål at «Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle 
og med lavest mulig behov for biltransport». Bærum kommune har sluttet seg til dette. 
 
Energi- og klimaplanen for Bærum 2013-17 tar utgangspunkt i at kommunens 
klimagassutslipp skal reduseres med 20 % fra 2008-2020. Ca. 75 % av totalutslippet i 
Bærum stammer fra mobile kilder; det meste er fra veitrafikken.  Et overordnet mål i 
planen er at det meste av trafikkveksten skal tas med kollektive transportmidler, samt økt 
gange og sykkelbruk. Samtidig må det innføres restriktive tiltak mot den private 
bilbruken. 
 
Parkeringsstrategien for Bærum kommune ble vedtatt av kommunestyret 29.1.2014.  
Det ble vedtatt overordnede prinsipper om at parkeringsstrategien skal bidra til en 
miljømessig god utvikling som stimulerer kollektivtrafikk, gående og syklende og samtidig 
bidra til å ivareta næringslivets og innbyggernes behov for å kunne bruke bil.  
 
Valgt arealstrategi skaper minst biltrafikk 
En arealstrategi der utbyggingen skjer nær kollektivknutepunkter og høyfrekventerte 
kollektivstrenger vil gi minst biltrafikk. Dersom utbyggingen i tillegg ligger nær sentra med 
et godt servicetilbud blir behovet for å bruke bil ytterligere redusert. 
 
Dette kan illustreres med tabellen nedenfor, der erfaringsverdier for trafikkskaping er vist 
som funksjon av kollektivtilgjengelighet og bolig-type/størrelse. 
 

Antall bilturer pr. døgn: Kollektivtilgjengelighet 

 Svært god Middels god Mindre god 

Små leiligheter 2 3 4 

Store leiligheter/rekkehus 3 5 7 
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Tabellen viser antall bilturer som genereres pr. døgn fra en bolig. Den viser at boliger med 
mindre god kollektivtilgjengelighet skaper om lag dobbelt så mye biltrafikk som en bolig 
med svært god kollektivtilgjengelighet.  
 
Et regneeksempel med 20.000 boliger fordelt på 10.000 store og 10.000 små leiligheter 
illustrerer dette. I begge alternativer ligger de små leilighetene i nærheten av et 
kollektivknutepunkt. I alternativ A ligger også de store leilighetene nær 
kollektivknutepunktet, mens de i alternativ B er lokalisert med mindre god 
kollektivbetjening.  
 
Da vil alternativ A skape 50.000 bilturer pr. døgn, mens alternativ B vil skape 90.000 
bilturer pr. døgn. Forskjellen i bilturer er 40.000 og tilsvarer omtrent halvparten av 
trafikken på dagens E18. 
 
I arealstrategien som er valgt ligger de fleste større utbyggingsområdene i nærheten av 
jernbane- og metrostasjoner slik at biltrafikken kan begrenses mest mulig. Unntakene er 
Fossum og Franzefoss hvor man er avhengig av å etablere et høyfrekvent kollektivtilbud 
for å begrense biltrafikken. 
 
Fremtidige tiltak som vil bedre trafikkavviklingen 
Fornebubanen er et viktig element for å sikre en effektiv og miljøvennlig transport til og 
fra Fornebu og Snarøya. Reguleringsplan for en T-bane fra Fornebu via Lysaker og Skøyen 
til Majorstua vil sannsynligvis bli fremmet i løpet av 2014. Finansiering og fremdrift er ikke 
avklart. 
 
Kolsåsbanen vil i løpet av 2014 være ferdigstilt frem til Kolsås. I kommuneplanen er banen 
ført videre via Rykkinn til Bærums verk. Banen vil gi god kollektivbetjening av store 
boligområder. Trasevalg, finansiering og fremdrift for baneforlengelsen er ikke avklart. 
 
Østeråsbanen er i kommuneplanen ført frem til Hosle og vil gi god kollektivdekning for 
dette området. Trasevalg, finansiering og fremdrift for baneforlengelsen er ikke avklart. 
 
Sandvikabanen tar av fra Sandvika stasjon og passerer Bærum sykehus, 
utbyggingsområdet ved Franzefoss og idretts- og næringsparken ved Rud/ Hauger og 
ender på Kolsås. Banen vil gi god kollektivdekning for viktige målpunkter og vil knytte 
østre Bærum nærmere kommunesenteret. Banen er vist i kommunedelplanen, men 
hverken trasevalg, finansiering eller fremdrift er avklart. 
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Utsnitt fra Ruters strategiske 
kollektivtrafikkplan K 2012. Planen har en 
horisont frem til 2060. I Bærum viser planen 
Fornebubanen, forlengelse av Østeråsbanen til 
Hosle og Sandvikabanen fra Sandvika via 
Kolsås til Rykkinn.  
 
Ringeriksbanen har en vedtatt kommedelplan med trase fra Sandvika via Avtjerna mot 
Hønefoss. Banen har ligget inne i kommuneplanen i de senere perioder. Regjeringen har 
gitt klare signaler om at banen skal prioriteres på lik linje med andre strekninger i det 
såkalt «triangelet». Planene skal revurderes og for Bærum er det viktig at traseen legges 
via en stasjon på Avtjerna. Dermed kan dette fremtidige boligområdet sikres god 
kollektivdekning.  
 
Busstrafikken vil få en stadig viktigere rolle i kollektivnettet både som ekspresstilbud over 
lengre strekninger, mating til jernbane- og T-banestasjoner og som et lokalt 
kollektivtilbud. For å være attraktivt må fremkommeligheten være god og frekvensen 
høy. Fremkommeligheten må sikres ved prioritering av bussene samt egne 
bussveier/kollektivfelt. Særlig er det viktig at bussene ikke hindres av bilkøene inn mot 
kollektivfeltene langs E18. Kollektivfelt langs Snarøyveien forventes åpnet for trafikk i 
2015 
 
E16 Sandvika-Wøyen er i dag en flaskehals som fører til at mange trafikanter velger andre 
reiseruter og bl.a. belaster gater i Sandvika. Utbygging av ny 4-felts E16 vil starte i 
2014/15 og vil gi nødvendig kapasitet og samtidig frigjøre Hamang-området for utbygging. 
 
E16 Bjørum-Skaret er ferdig regulert og ligger inne i Nasjonal Transportplan for perioden 
2018-23. 
 
E18 Lysaker-Slependen er under planlegging og KDP forventes vedtatt i juni 2014. 
Parsellen Lysaker-Ramstadsletta ligger inne i Nasjonal Transportplan med oppstart 
2017/18. Parsellen omfatter ny tverrforbindelse Strand-Gjønnes og ny forbindelse til 
Fornebu. Prosjektet omfatter egne veier for buss og sykkel, gir store miljøgevinster for 
tilstøtende bebyggelse og avlaster deler av lokalveinettet. Prosjektet er nødvendig for å 
utløse fase 2-utbyggingen på Fornebu med ca. 4000 boliger. 
 
Tverrforbindelsen Strand-Gjønnes vil bl.a. bli en viktig kollektivforbindelse fra Bekkestua 
retning E18 og Fornebu. Forbindelsen vil avlaste det lokale veinettet mellom 
Bærumsveien og E18 og vil fjerne en betydelig del av gjennomgangstrafikken på 
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Bekkestua. Det ligger derfor godt til rette for utbygging på Bekkestua og i nærliggende 
områder med god kollektivbetjening. 
 
Innfartsparkering ved stasjonene langs banene er et virkemiddel for å begrense 
biltrafikken. Særlig vil attraktive P-plasser for sykler ha en svært positiv effekt.  
Rimelige arealer ved stasjonene er langt på vei utnyttet. Nå gjenstår mer kostbare 
løsninger som flerplansløsninger og P-hus. Alternativt kan det innføres brukerbetaling for 
å få dem som bor i gang- og sykkelavstand til ikke å benytte innfartsparkeringen.   
 
Arealene nær stasjonene er verdifulle og arealbruken må være nøye gjennomtenkt. 
Spørsmålet om etablering av parkeringsanlegg må veies opp mot alternativ bruk av 
arealene, gjerne til utbyggingsformål. Kombinasjonsløsninger der innfartsparkering legges 
inn som en del av en større utbygging bør alltid vurderes. 
 
Parkeringsnormene har innvirkning på biltrafikken. Ved å begrense 
parkeringsmulighetene, spesielt ved arbeidsplasser, vil også arbeidsreiser med bil bli 
redusert, og folk vil i større grad benytte kollektivmidler, sykkel og gange til jobben. I 
forslag til parkeringsnormer er det lagt opp til strengere parkeringsnormer for kontor i 
områder med god kollektivbetjening.   
 

De enkelte utviklingsområdene 

 
Samlet vurdering 
Den samlede utbygging i kommuneplanen er anslått til et sted mellom 13-19 000 boliger. 
Dette antas å skape totalt 42-60 000 nye bilreiser pr. døgn. Dersom denne veksten skal 
tas med kollektivtransport, sykkel og gange, så må biltrafikken fra eksisterende 
boligbebyggelse reduseres tilsvarende. Grove beregninger viser at biltrafikken fra 
eksisterende boliger må reduseres med ca. 20 % for å oppveie bilreiser fra de nye 
områdene. En slik reduksjon skjer allerede gradvis ved at kollektivsystemet blir bedre og 
forsinkelsene på veinettet større. Med et betydelig forbedret kollektiv- og sykkelveinett 
supplert med restriksjoner eller økte kostnader for biltrafikken, bør det være mulig å 
oppnå denne reduksjonen på 20 %. 
 
Med unntak av Fossum er alle nye utbyggingsområder lokalisert nær eksisterende eller 
planlagt bane. Områdene vil dermed få god kollektivbetjening i form av høyfrekvent og 
kapasitetssterk jernbane eller T-bane/trikk. Fossum er avhengig av et høyfrekvent 
busstilbud for å oppnå høye kollektivandeler. Det er usikkert om Fossum vil få et godt nok 
kollektivtilbud. 
 
De fleste arbeidsreiser forutsettes å bli avviklet med kollektivtransport. I vurderingene 
nedenfor av de enkelte områdene er det lagt følgende forutsetninger til grunn: 1 bolig 
produserer 9 personturer pr. døgn, hvorav 3 bilturer (på Fossum 4 bilturer) og 6 (5) 
kollektiv, gang- og sykkelturer. 
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Fornebu 
På Fornebu er det meste av næringsbebyggelsen nå bygget ut. Med utgangspunkt i 
gjeldende planer gjenstår ca. 1500 boliger i fase 1 og 3800 boliger i fase 2. Spørsmålet om 
ytterligere utbygging skal vurderes i en egen sak.  
 
Etter at fase 1 av Fornebuutbyggingen er gjennomført kan trafikksituasjonen kreve at 
bane og ny adkomst fra E 18 er påbegynt eller på plass før videre utbygging kan skje. På 
grunn av trafikkstrømmene til/fra Fornebu kan det muligens åpnes for flere boliger 
framfor næring før E 18 og bane er på plass. Resultater av trafikkanalyser og hva Statens 
vegvesen aksepterer vil være avgjørende. 
 
Videre utbygging av 5 300-7 500 nye boliger antas å skape 45-67 000 personturer pr. 
døgn, hvorav 15 000-23 000 bilreiser. Dette forutsetter at Fornebubanen er etablert.  
 
For nye boliger i fase 2 (samt for eventuell ytterligere utbygging) gjelder et rekkefølgekrav 
om at ny E18 med ny veiforbindelse til Fornebu først må være etablert. Dersom dette 
følges og Fornebubanen er etablert, vil transportsituasjonen på Fornebu bli 
tilfredsstillende. 
 
Sandvika 
Det foreløpige anslaget om ca. 1 800-2 800 nye boliger i Sandvika antas å skape 16-25 000 
personreiser pr. døgn, hvorav 5-8 000 bilreiser. Biltrafikken vil fordele seg på ulike lenker 
av Sandvika-ringen og i flere retninger slik at økningen i trafikk på enkeltlenker neppe vil 
overstige 2 000 bilreiser pr. døgn. Samtidig vil den forestående utbyggingen av E16 vil 
avlaste Sandvika-ringen og det øvrige veinettet i Sandvika-området. Det forventes derfor 
at eksisterende veinett vil tåle anslaget for nye boliger.  
 
Fossum 
Det planlegges for ca. 1 600-2 000 nye boliger på Fossum. Dette antas å skape 14-18 000 
personreiser pr. døgn, hvorav 6-8 000 bilreiser. Bilreisene vil belaste Fossumveien ned til 
Griniveien der reisene vil fordele seg mot øst og vest. Den økte biltrafikken vil skape økte 
problemer i krysset Fossumveien-Griniveien, og dette vil igjen forsinke bussene fra 
Fossum tilsvarende.  
 
For å gi utbyggingen et godt kollektivtilbud er det under planlegging kollektivfelt både 
langs Fossumveien og langs Griniveien mellom Fossumveien og Vollsveien. Dette vil sikre 
god fremkommelighet for matebuss mellom utbyggingsområdet og Eiksmarka stasjon på 
Østeråsbanen. Matebusskonseptet vil gi Fossum et brukbart kollektivtilbud i retning Oslo 
sentrum. 
 
Det er en stor utfordring å få et godt kollektivtilbud mellom Fossum og de store 
arbeidsplasskonsentrasjonene på Fornebu, Lysaker, Skøyen og Sandvika. Eksempelvis er 
det dårlig fremkommelighet for buss langs Vollsveien til Lysaker, og bussforbindelsen 
mellom nordøstre Bærum og Sandvika er dårlig. 
 
Ny tverrforbindelse fra Gjønnes til Fornebu vil avlaste det lokale veinettet i østre Bærum 
og bidra til bedre fremkommelighet for bussen. Vollsveien vil bli noe avlastet, men det er 
grunn til å vurdere ytterligere fremkommelighetstiltak for buss på strekningen mellom 
Bærumsveien og Lysaker. Rushtidsstengning bør vurderes.  
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Fossums perifere beliggenhet utenfor gangavstand til etablerte banesystemer gjør det 
vanskelig å oppnå høye kollektivandeler.  
 
Bekkestua 
Det foreløpige anslaget på ca. 1 500-2 000 nye boliger i Bekkestuaområdet antas å skape 
14-18 000 personreiser pr. døgn, hvorav 5-6 000 bilreiser. Biltrafikken vil fordele seg på 
flere veier i ulike retninger slik at trafikkøkningen på hver enkelt lenke neppe vil overstige 
1 000 bilreiser pr. døgn.  
 
Den planlagte tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu vil avlaste veinettet i og rundt 
Bekkestua og samtidig gi god tilgjengelighet til E18 med tilstøtende områder. Det 
vurderes at veinettet vil ha tilstrekkelig kapasitet til å avvikle trafikken fra nye 
utbyggingsområder. 
 
Det trafikale løsningene ved eventuell utbygging av Ballerud/Kleivjordet må vurderes 
nøye, herunder behovet for flere atkomster.  
 
Haslum/Avløs 
1 000-1 500 nye boliger antas å skape 9-14 000 personreiser pr. døgn, hvorav 3-5 000 
bilreiser. Biltrafikken vil fordele seg på flere veier i ulike retninger slik at belastningen på 
hver enkelt lenke neppe vil overstige 1 000 bilreiser pr. døgn. Bærumsveien er sentral i 
disse områdene, og biltrafikken øker gradvis. I dag er det forsinkelser i flere av kryssene i 
rushperiodene. Dette må også forventes i tiden fremover, men utenom rush vil 
fremkommeligheten også med de nye utbyggingsområdene være tilfredsstillende. 
 
Kolsås 
1 000-1 500 nye boliger antas å skape 9-14 000 personreiser pr. døgn, hvorav 3-5 000 
bilreiser. Biltrafikken vil fordele seg på flere veier i ulike retninger slik at belastningen på 
hver enkelt lenke neppe vil overstige 1 000 bilreiser pr. døgn. Nye baner til Rykkinn og 
mellom Kolsås og Sandvika vil redusere biltrafikken i området slik at det forventes 
tilfredsstillende trafikkavvikling som følge av nye utbyggingsområder. 
 

Parkeringsnormer 

 
Gjeldende normer er foreldet 
Parkeringsnormene for Bærum med unntak av Sandvika og Fornebu er fra 1985/86 og er 
hjemlet i vedtekter til plan- og bygningsloven av 1985. Disse normene tar utgangspunkt i 
at kravet til antall P-plasser minst skal dekke det reelle behovet for den enkelte 
virksomhet. 
 
Normene for Sandvika og Fornebu bør beholdes 
For Sandvika vedtok formannskapet i 2004 egne parkeringsnormer, og for Fornebu vedtok 
kommunestyret i 2005 egne normer. For begge disse normsett har målet vært å begrense 
arbeidsreiseparkering ved å fastsette en redusert maksimumsnorm for kontor og næring. 
For bolig skal normen dekke det reelle behovet. Normene for disse to områdene er 
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hensiktsmessige og foreslås beholdt. 
 
Energi- og klimaplanen – politiske føringer 
Planen ble vedtatt i kommunestyret 30.10.2013. Det overordnede mål er 20 % reduksjon 
av kommunens klimagassutslipp innen 2020 regnet fra 2008. Dette må i stor grad oppnås 
ved en reduksjon i utslipp fra transportsektoren. Følgende målsettinger for 
transportsektoren som berører parkering er: 
 

 Behov for privatbil i Bærum skal reduseres ved hjelp av arealplanlegging og 
forbedret infrastruktur. 

 Økt transportbehov som følge av vekst skal i hovedsak dekkes med offentlige 
kommunikasjonsmidler, samt økt gange og sykkelbruk. 
 

Et viktig virkemiddel for å nå disse målsettingene er å lokalisere arbeidsplasser og 
forretninger til områder med god kollektivdekning og samtidig begrense mulighetene for 
parkering i disse områdene.  
 
Parkeringsstrategien – politiske føringer 
Parkeringsstrategien for Bærum kommune ble vedtatt av kommunestyret 29.1.2014.  
Det ble vedtatt følgende overordnede prinsipper (punkt 1): 
 

- Parkeringsstrategien skal bidra til en miljømessig god utvikling som stimulerer 
kollektivtrafikk, gående og syklende.  

- Parkeringsstrategien skal samtidig bidra til å ivareta næringslivets og innbyggernes 
behov for å kunne bruke bil.  

 
Følgende prinsipper legges til grunn for nye parkeringsnormer (punkt 5):  

a. Bolig: I boligområder bør det være en minimumsnorm som sikrer tilstrekkelig med 
parkeringsplasser for beboere og besøkende og hindrer fremmedparkering.  

b. Kontor: Normen bør være en minimumsnorm som sikrer tilstrekkelig parkering for 
å hindre fremmedparkering, men som også motiverer for bruk av kollektive 
transportmidler.  

c. Forretning: Normen bør sikre tilstrekkelig parkering for besøkende.  
d. Gjeldende normer for Sandvika og Fornebu opprettholdes. Her gjelder 

maksnormer for arbeidsparkering. For boligparkering gjelder minimumsnormer.  
e. Parkeringsnormene må sikre at det ikke oppstår uønsket fremmedparkering i 

boligveier.  
f. Konkretiseringen, herunder tallfesting av parkeringsnormen vurderes nærmere i 

kommuneplanens arealdel.  
 
Føringene fra Parkeringsstrategien er med ett unntak lagt inn i de nye 
parkeringsnormene. Punkt 5 b om at kontornormen skal være en minimumsnorm er ikke 
forenlig med punkt 1 a om å bidra til en miljømessig god utvikling som stimulerer 
kollektivtrafikk, gående og syklende.  
 
Det er ikke tilstrekkelig å bedre kollektivtilbudet – det må samtidig legges begrensninger 
på parkeringstilbudet for arbeidsreiser der kollektivtilbudet er godt. Normen for kontor i 
områder med god kollektivdekning bør derfor være en maksimumsnorm slik det er 
vedtatt både i Sandvika og på Fornebu.  
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Det kan videre nevnes at Statens vegvesen11.4.2014 har fremmet innsigelse mot 
områdeplanen for Sandvika sentrum øst dersom den foreslåtte parkeringsnormen for 
kontor og forretning (i samsvar med Sandvika-normen) ikke blir redusert. 
 
Grunnleggende prinsipper for nye normer 
Hensynet til energiforbruk, CO2-utslipp, luftforurensing, støy og trafikkfare samt bedre 
tilgjengelighet for miljøvennlig transport gjør det nødvendig å begrense biltrafikken. Et 
viktig virkemiddel er å lokalisere arbeidsplasser og forretninger til områder med god 
kollektivdekning og samtidig begrense mulighetene for parkering i disse områdene.  
 
Bærum kommune har begrenset areal for fremtidig bebyggelse. Det er derfor viktig å 
bygge ut arealene slik at utnyttelsen blir best mulig.  Bruk av sentrale arealer til 
overflateparkering bør unngås.  
 
Utenfor sentra og i områder med mindre god kollektivdekning bør det etableres 
tilstrekkelig med parkeringsplasser for biler på egen grunn, slik at det ikke oppstår 
problemer med fremmedparkering. Fremmedparkering i gater og veier medfører ofte økt 
trafikk og dårligere parkeringstilgjengelighet, og kan gi vanskeligere vegvedlikehold, særlig 
om vinteren. Trafikksikkerheten blir dårligere og barns skolevei mer utrygg.  
 
De nye parkeringsnormene bør legge til rette for at bilbruken blir redusert samtidig som 
man får parkert de(n) bilen(e) man har i nærheten av boligen. Dette oppnås ved å 
begrense parkeringstilbudet ved arbeidsplassene (som bør lokaliseres nær 
kollektivknutepunkter). Samtidig må parkeringstilbudet i boligområdene dekke behovet. 
 
Normen for bolig skal i utgangspunktet sikre parkeringsplasser for beboere og besøkende. 
Behovet for parkeringsplasser vil være minst i sentrumsområder med god 
kollektivdekning og størst i områder med dårlig kollektiv- og servicetilbud. 
 
Kontorbebyggelse bør lokaliseres til sentra og andre områder med god kollektivdekning. I 
disse områdene bør parkeringsnormen for kontor være en maksimumsnorm som 
begrenser arbeidstagernes muligheter for å benytte egen bil. Dette vil begrense 
biltrafikken hvilket gir reduksjon i energiforbruk, luftforurensning, støy og trafikkfare. Det 
vil også sikre et bedre grunnlag for kollektivtrafikken samtidig som biltrafikken i 
rushperiodene blir lavere.  
 
Normen for forretning skal i utgangspunktet sikre tilstrekkelig parkering for besøkende. 
Dette gjelder særlig forretningsbebyggelse i områder med dårlig kollektivdekning der det 
gjelder en minimumsnorm. I sentra med god kollektivdekning er behovet for parkering 
lavere og her gjelder en absolutt norm.  
 
For andre formål som skoler, barnehager, institusjoner, idrettsanlegg, restauranter osv. 
skal det reelle parkeringsbehovet vurderes i reguleringsplanen. Kollektivtilgjengelighet og 
brukernes nærhet til formålet skal tillegges avgjørende vekt når kravet fastsettes. 
 
Det er et nasjonalt mål å øke bruken av sykkel. Et viktig virkemiddel er å legge til rette for 
attraktive og tilstrekkelig mange parkeringsplasser for sykkel i tilknytning til boliger og alle 
andre virksomheter. De foreslåtte parkeringsnormene er minimumsnormer. 
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Byggegrenser mot vei 
Byggegrenser mot kommunal vei er gitt i kommunens «Veinormaler» vedtatt 14. mars 
2013. 
 
For byggegrenser mot europa-, riks- og fylkesveier gjelder Veglovens § 29. Etter endring i 
Vegloven i forbindelse med forvaltningsreformen ble byggegrensen satt til 50 m for disse 
veiene dersom ikke annet er bestemt i kommune- eller reguleringsplan. For å sikre viktige 
transportkorridorer har E16 og E18 gjennom kommunen en byggegrense på 50 m.  
 
For fylkesveiene er Statens vegvesen og kommunen enige om differensierte byggegrenser 
slik at disse blir i samsvar med dagens arealbruk og behovet for dispensasjonssøknader 
reduseres. For viktige fylkesveier, der det kan bli behov for utvidelse av 
gang/sykkelveinettet eller egne kollektivfelt er byggegrensen foreslått til 30 m. For øvrige 
fylkesveier er byggegrensen foreslått til 15 m. Forslaget til byggegrenser langs fylkesveier 
gjelder i uregulerte områder og i områder regulert før 1. mars 1996 og fremgår av kartet 
under. 
 

 
 
Rammeplan for avkjørsler 
Statens vegvesen har en klar holdning til hvordan avkjørsler til europa-, riks- og 
fylkesveier skal håndteres. Dette fremgår av rammeplan for avkjørsler som er drøftet med 
kommunen og som nå foreslås som egen bestemmelse i kommuneplanen. Forslaget 
fremgår av kartet over som viser følgende holdningsklasser: 
 

- Meget streng holdning betyr at veien i prinsippet skal være avkjørselsfri. Gjelder 
også driftsavkjørsler. Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler 
tillates kun i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 
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- Streng holdning betyr at antall avkjørsler til veien må være meget begrenset. 
Gjelder også driftsavkjørsler. Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det 
foreligger vedtatt reguleringsplan eller godkjent detaljplan etter vegloven. 
 

- Mindre streng holdning betyr at antall direkte avkjørsler til veien må være 
begrenset. Nye boligavkjørsler bør begrenses og valg av avkjørselssted må 
vurderes med tanke på fremtidig utviklingsmulighet. Tillatelse til utvidet bruk av 
boligavkjørsel til boligformål bør normalt gis. 
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Grønnstruktur 
 
Betydningen av arbeidet med å sikre grønnstrukturen i kommunen er fremhevet i 
planprogrammet til kommuneplanen 2013-2030. I vedtatt arealstrategi er overordnede 
rammer for arbeidet konkretisert:  
 

 
Sikre friområder og utvikle en sammenhengende, allment tilgjengelig blågrønn struktur i 
strandsonen og i byggesonen mellom marka og fjorden. Bærums særpreg med grønne 
landskaper og et variert boligmiljø skal bevares. Det skal sikres nok arealer til 
rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal 
prioriteres 
 

Lovgrunnlag ved behandling av blå og grønne verdier i forslag til 
kommuneplan 

 
Arealplankartet 
Etter Plan- og bygningsloven av 2008, er grønnstruktur et arealformål på 
kommuneplankartet. I gjeldende kommuneplan (gammel lov) brukes formålet 
«friomåde». 
 
Arealformålet grønnstruktur rommer begrepene fra arealstrategien: «friområder», 
«blågrønn struktur i strandsonen», «grønne landskaper» og «grøntområder».  
 
Det gis etter loven anledning til å sortere i fire underformål til grønnstruktur – 
naturområde, turdrag, friområde og park. Arealdelen er en overordnet plan, og 
underformålene er derfor slått sammen og kun hovedformålet fremgår av kartet. De aller 
fleste områder innenfor formål grønnstruktur er regulert, der den mer detaljerte bruken 
fremkommer.   
 
Det gis også anledning til å benytte hensynssone grønnstruktur. 
 
Bestemmelser 
Bestemmelser som vedkommer «blå og grønne» verdier kan gis som generelle 
bestemmelser og som bestemmelser tilknyttet arealformålet «grønnstruktur».  
 
Til hensynssone grønnstruktur er det kun anledning til å gi retningslinjer. 

Fremstilling av arealplankartet 

Grønnstruktur 
Grønnstruktur er markert i byggesonen, ikke i marka.  Formålet med grønnstruktur 
utfylles på arealplankartet av LNF-områdene, markaforskriften og områder vernet etter 
annet lovverk (Kolsås og ved sjøen).  Slike områder, i tillegg til arealer avsatt til idrett, er 
viktige med tanke på arealstrategiens punkt om rekreasjonsformål, idrett og friluftsliv. 
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Gjeldende grønnstruktur («friområder») i dagens KP er i hovedsak videreført, men en del 
områder er konvertert fra «fremtidig» til «nåværende».  
 
I forslag til revidert arealdel er det lagt opp til høyere detaljeringsgrad. Dette betyr at 
arealer som er regulert til grøntområder i en eller annen form, er allment tilgjengelig og i 
de fleste tilfeller driftes av Bærum kommune, nå vises som grønnstruktur i arealdelen.  
 
Det samme gjelder enkelte privat eide arealer som driftes av det offentlige, og der det er 
avtale om allmenhetens tilgang. Eksempler er Plathejordet på Høvik, Nansenparken på 
Fornebu. 
 
Grønnstruktur fra nylig vedtatte eller førstegangs behandlete kommunedelplaner er tatt 
inn i kommuneplankartet. Flere av disse inneholder mye og viktig grønnstruktur. Dette 
gjelder planer for ny E16, Tanumplatået/Hornimarka, Sandviksvassdraget, ny E18, 
Lysakervassdraget og Fornebu. 
 
Grønnstrukturen er et viktig element for lek, rekreasjon, trening og friluftsliv. For å kunne 
tilrettelegge for ulike aktiviteter foreslås følgende bestemmelse til arealformålet 
«grønnstruktur» 
 

§ 29.1 Tiltak for å fremme friluftsliv, turveier og områder for 
rekreasjon og lek kan tillates 

 
Turveier 
Hovedturveier og andre viktige turveiforbindelser er vist på arealplankartet som stiplete 
linjer – turvei, nåværende og fremtidig. Disse er hentet inn fra Bærum kommunes 
turveikart, som ble ferdigstilt i 2013. Turveiforbindelsene er sammenhengende 
gangforbindelser og omfatter alt fra brøytbare og universelt tilgjengelige turveier, stier og 
smett, samt forbindelser langs eksisterende lokalveier. 
 
Temakartet som er vedlegg til gjeldende arealdel – «områder der boligbygging tillates og 
grønnstruktur og turveiforbindelser skal sikres» – utgår. Kartet har ikke vært juridisk 
bindende. Dette temakartet viste manglende lenker i grønnstrukturen.  
 
I forslag til ny arealdel er hensynet til en sammenhengende grønnstruktur ivaretatt ved å 
la turveiene erstatte manglende lenker i grønnstrukturen.  Det er knyttet bestemmelser 
til turveiene (§ 11-3). Som retningslinje for planlegging er det foreslått en 
minimumsbredde på turdrag på 30 meter. Turveiene vist i arealdelen vil være en føring 
for plan- og byggesaker. 
 
Det er med noen unntak ikke foreslått nye arealer til grønnstruktur langs turveiene. 
Mange av turveiforbindelsene eksisterer i form av avtaler med private grunneiere om 
allmenhetens ferdsel.  
 
Fremtidige turveier er vist som røde linjesymbol der Rådmannen vurderer at det er 
ønskelig å sikre allmenhetens tilgang, men der det gjenstår arbeid med å inngå avtaler 
med grunneierne, alternativt regulere. Eksempler på dette er forbindelsen Strandparken-
Ballerud, Kyststien og områder på Bryn. 
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Hensynssone grønnstruktur 
Hensynssone grønnstruktur er vist i områder langs sjøen ved Langodden og Snarøya. 
Markeringen er hovedsakelig hentet fra reguleringsplanene, som har skravur for bevaring 
av landskap og vegetasjon. I uregulerte områder er hensynssonen videreført fra gjeldende 
temakart.  

 
I tillegg knyttes en viktig retningslinje om grønnstruktur til hensynssoner for samlet 
planlegging. 
 
Dersom det skal bygges ut nye boligområder blir det spesielt viktig også å sikre grønne 
arealer og gode forbindelser. Dette må ivaretas i forbindelse med regulering.  

Nye områder foreslått til formål grønnstruktur 

Det foreslås i overkant av 20 nye arealer til grønnstruktur. De fleste av disse er 
beskjedene av størrelse og baserer seg på reell grønnstruktur. Nedenfor omtales arealene 
med størst utstrekning. 
 
Holtekilen 
Øst og vest for Strandparken foreslås fremtidig grønnstruktur samt fremtidig turvei for å 
sikre allmenhetens tilgjengelighet til strandsonen og en fremtidig sammenhengende 
kyststi.  
 
Grepet er viktig for å imøtekomme rikspolitiske retningslinjer for kystsoneplanlegging, og 
for å supplere den økte tilgjengeligheten som planlegges langs kysten fra Sandvika 
gjennom E18-utbyggingen. Forslaget er i tråd med arealstrategien.  
 
Kartutsnittet viser forslag til revidert arealdel der 
kyststripen langs Holtekilens nordside avsettes 
til arealformål «grønnstruktur.» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartutsnittet er hentet fra Bærum kommunes 
generalplan 1976-1985, og viser at grønt 
arealformål og turvei har vært inne på kartet i 
dette området lenge.  
 
Det har vært grønt arealformål i strandsonen i 
en eller annen form på alle planer frem til 
gjeldende plan. 
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I gjeldende kommuneplan ble arealformålet flere steder langs Holtekilen omgjort fra LNF til 
boligformål, med begrunnelse i at det skulle utarbeides en kommunedelplan for kystsonen. 
Denne planen er ikke gjennomført. 
 
Forslag om fremtidig grønnstruktur langs kysten vurderes som en tilbakeføring til en 
arealbruk som har vært gjeldende i lang tid, med unntak av gjeldende arealdel.  
Forutsetningen for arealbruken i gjeldende kommuneplan, dvs. utarbeidelse av en 
kystsoneplan, er ikke lenger gjeldende.  
 
Det anbefales at arealformål «grønnstruktur» benyttes fremfor «LNF.» Sistnevnte er 
knyttet til landbruksområder og marka. Den foreslåtte avgrensningen legger seg i hovedsak 
inntil RPR/ strandsonelinjen, men går i hovedsak utenom bygninger. 
 
Kartutsnittet viser dagens reguleringsstatus langs 
Holtekilen. Kyststripen er delvis uregulert og 
delvis regulert til (i aktuelt område, fra sørvest 
mot nordøst) henholdsvis frittliggende 
småhusbebyggelse/småbåtanlegg (1933, 
Fagerstrand), turvei (1980, Granly barnehjem), 
frittliggende småhusbebyggelse (1929 Høvik 
Fagerstrand), park (2000 Strandparken), annet 
fellesareal/sti (2001, Holtekilveien) og privat park 
(1954, Holtet). 
 

 
 
Snarøya 
Prinsippet om å se til LNF-områder langs sjøen i KP 2002-2020 for innføring av 
grønnstruktur i Holtekilen, gjelder også for Snarøya, men primært i uregulerte områder. 
Det er ellers regulert inn smale striper av grønnstruktur flere steder, og det har vært gjort 
et godt arbeid med å sikre allmenhetens tilgjengelighet gjennom avtaler. Ved 
gjennomgang av strandsonen ser vi likevel at inneværende kommuneplan har gitt et for 
svakt vern av strandsonen, ved at det har kommet flere bygninger innenfor RPR-linjen, og 
det er fortsatt et arbeid å gjøre for å bedre tilgjengeligheten for allmenheten. 
 

De røde sirklene markerer fremtidig 
grønnstruktur i to uregulerte områder på 
Snarøya basert på arealer vist som «LNF» i 
KP 2002-2020. Det er i denne omgang ikke 
markert fremtidig tursti over de samme 
arealene, men det er markert «turvei – 
nåværende» via en omvei.  
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KP 2002-2020 viste mer grønt («LNF») langs 
Ropern, og noe mindre på Langodden, enn 
det som blir foreslått nå. Grunnlaget fra 
reguleringsplaner etter 1993 gjelder. I forslag 
til ny KP er det markert hensynssone 
grønnstruktur i tråd med disse 
reguleringsplanene, blant annet på Ropern. 

 
 

Gbr 41/60-1 (øverste røde markering) ved 
Lagåsen er regulert til bolig, men foreslås 
med fremtidig grønnstruktur utenfor 
byggegrensen for å markere et viktig 
prinsipp. Hele eiendommen var markert 
«LNF» tidligere. Kystien er i denne omgang 
markert lenger inn på land. Gbr 41/75-1, 
41/75-2, 41/75-3, 41/123-1 og 41/123-2 er 
uregulerte, disse foreslås til «grønnstruktur» 
(nederste markering) 

 

 
Innføring av «grønnstruktur fremtidig » på Snarøya gjelder altså i denne omgang som et 
vern av strandsonen som naturområde, uavhengig av om det skal gå kyststi der eller ikke. 
Strategien skal beskytte strandsonen mot videre nedbygging, i tråd med SPR. Ved 
gjennomgang av strandsonen ser vi at inneværende kommuneplan har gitt et for svakt 
vern av strandsonen, og det har kommet flere bygninger innenfor RPR-linjen.  
 
Gyssestad 
Et område nord for E18 ved Gyssestad foreslås avsatt som fremtidig grønnstruktur. 
Sørvestre deler av området er omfattet av KDP E18 og er avsatt til grønnstruktur i det 
planforslaget. 
 
Områdene er eiet av Bærum kommune og har 
status som viktig naturtype – «rik edellauvskog». 
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Gjønnesjordet 
Gjønnes gård er relativt nylig regulert (2009). For landbruksområdene er 
reguleringsplanens intensjon å tilrettelegge for aktiviteter som lek, uorganisert idrett og 
friluftsliv. Tilretteleggelsen skal ivareta kulturlandskapet og ikke forhindre at området kan 
tilbakeføres til jordbruksdrift.  
 
Reguleringsplanen åpner for begrenset næringsvirksomhet i forbindelse med gårdstunet. 
Gårdstunet er regulert til spesialområde bevaring. Det tillates bygningsmessige endringer 
for mindre kontor, håndverks- og lagerbedrifter. 
 
Reguleringsplanens kombinasjon av landbruk og aktiviteter som lek og idrett innenfor 
samme formål kan virke tilslørende på hva som skal være områdets fremtidige bruk. 
Kommuneplanens arealdel skal fastlegge hva arealene skal brukes til, og bør bidra til 
klarhet i dette spørsmålet. Parkområdet foreslås derfor avsatt som grønnstruktur i ny 
arealdel. 
 
Området vises som LNF i gjeldende KP, og er 
regulert som «annet landbruksområde», der det 
er tillatt med lek, friluftsliv og organisert 
friluftsliv.  
 
Grunneier har ønske om å anlegge park og det 
pågår dialog med Natur og idrett om dette. 

 
 

 
 
Nytt område med formål LNF 
En privat eiendom i Toppåsveien 39 og 41 på Kolsås foreslås omdisponert fra boligformål 
til LNF-område. Eiendommen er ubebygd, skogkledt og ligger som en del av det 
sammenhengende skogområdet i sørhellinga ved Kolsåstoppen. Eiendommen ligger i 
markagrensa, og Toppåsveien danner et naturlig skille mellom bebyggelsen og marka i 
dette området. 
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Kolsåstoppen representerer et særegent 
landskap med høy verneverdig. Innhugg i 
vegetasjon og terreng ved utbygging vil føre 
til et uheldig brudd i en ellers helhetlig 
landskapsform. 
 
Utbygging av eiendommen vil også være en 
barriere for tilgjengeligheten til stisystemet i 
området.  
 
Eiendommen bør ikke bygges ut og foreslås 
omdisponert til LNF. Omdisponeringen 
medfører ikke økonomiske konsekvenser for 
kommunen. 

 

 
Naturmangfold 
Det foreslås ny bestemmelse om naturmangfold, herunder naturtyper. Det foreslås ikke 
nye grønnstrukturarealer basert på viktige naturtyper. Som følge av bestemmelsen må 
naturtyper, vist på Bærumskart, tas hensyn til: 
 

§ 11.1 Naturmangfold 
 
«Områder registrert som viktige naturtyper i Bærum kommunes kartdatabase skal 
ivaretas. Ved nye tiltak skal forholdet til viktige naturtyper vurderes». 
 

 
Ved at det nå gis bestemmelse om naturtyper, der det i dagens kommuneplan bare gis 
retningslinjer, er sikringen av disse arealene styrket.  
 
Vurdering av naturtyper etter ny bestemmelse skal ved tiltak skje som del av vurdering 
etter naturmangfoldloven. Naturmangfoldloven gjelder uansett både i plan- og 
byggesaker der vegetasjon og annen natur påvirkes, også grønne lunger og private arealer 
som ikke er registrert som naturtyper. Det har derfor ikke blitt en egen bestemmelse om 
vurdering etter naturmangfoldloven. 
 
Naturtypene er ikke avsatt som grønnstruktur på forslag til kommuneplankart, selv om 
det er mange overlapp mellom slike arealer. I planforslaget er det vektlagt at 
grønnstruktur vist på plankartet fortrinnsvis skal være allment tilgjengelig, og arealene 
har kun fått paraplybetegnelsen grønnstruktur. (Underformålet «naturområde» ville 
ellers være det adekvate). Antallet naturtypelokaliteter er dessuten stort.  
 
I 2007 mottok natur- og idrettsforvaltningen Naturvernforbundets kartlegging av 
verdifulle naturområder og kulturlandskaper i Bærums boligsone. Kartleggingen omfatter 
150 områder. Til denne revisjonen av kommuneplanen er det gjort en første 
gjennomgang av innspillene.  Naturvernforbundets kartlegging er et viktig grunnlag for 
det videre arbeidet med grønnstruktur i Bærum. 
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Innspill fra Naturvernforbundet 

Innspill fra Naturvernforbundet i Bærum er på vegne av de ulike vellene i kommunen. 
Samtlige av innspillene er gjennomgått og sortert etter ulike kriterier. En del av 
innspillene ble foreslått for en tid tilbake og er allerede sikret planmessig. Disse vil derfor 
ikke bli kommentert her.  
 
Det er nedlagt mye arbeid med et såpass detaljert innspill som favner hele kommunen. 
Sorteringen av innspillene har tatt utgangspunkt i dagens formål, ønsket formål fra 
Naturvernforbundets side og det som faktisk har blitt foreslått i kommuneplan. 
 
Eksisterende LNF- områder som er foreslått omdisponert i kommuneplanen 
To av innspillene fra Naturvernforbundet gjelder større områder som ønskes sikret til 
ulike typer grønnstruktur eller LNF, hvor det i kommuneplanen er foreslått 
utbyggingsformål.  
 
I områder der ønskene er så ulike, er konflikten stor. Det er nødvendig med en nøye 
avveiing mellom hensynet til jordvernet og hensynet til samordnet areal- og 
transportplanlegging slik det blant annet er vedtatt i arealstrategien for Bærum 
kommune. Spesielt gjelder dette for områdene Avløs gård, Løken gård og Ballerud.  
 
Graden av konflikt anses likevel som noe varierende, der utbygging av Ballerud anses som 
minst konfliktfylt i forhold til at området allerede er bebygget. Avløs går og Løken gård er 
behandlet under: 
 
Avløs gård 
Avløs gård ligger nord for 
Bærumsveien like vest for 
rundkjøringen ved Bærums- 
og Kirkeveien.  
 
Området er avsatt til LNF- 
område i dagens 
kommuneplan.  
 
I reguleringsplan er området 
avsatt som jord- og skogbruk 

 
 
Naturvernforbundet ønsker området sikret mot utbygging også i neste kommuneplan. I 
innspillet kommer det fram at gårdstunet er omkranset av en relativt stor eplehage samt 
et mindre jorde på den ene siden og et jorde ned mot Øverlandselva på den andre. Det er 
forekomster av rådyr på den nedre delen av jordet ned mot Øverlandselva. Gårdstunet er 
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i Bærumskart registrert som kulturmiljø med blant annet et våningshus, et lysthus og en 
potetkjeller. Landskapet er variert og bør bevares, i følge innspillet.   
 
Kommunen har også mottatt forslag om å omdisponere LNF- området ved Avløs gård til 
boligområde fra en annen forslagsstiller (Selvaag Boligbygg ASA). Spørsmålet om 
omdisponering av Avløs gård går inn i kjernen av konflikten mellom utbygging langs 
kollektivnettet og jordvernet.  
 
Det har vært gjennomført en forenklet KU for området, som legges ved politisk 
behandling. Etter gjennomført KU har kommunen valgt å foreslå at området 
omdisponeres til boligformål. Det er vurdert ut fra vedtatt arealstrategi at det er riktig å 
prioritere at et område så nær Kolsåsbanen med Avløs og Haslum stasjoner avsettes til 
utbygging med krav til samlet planlegging (områderegulering).  
 
Naturvernforbundets innspill om at dette sikres som grønnstruktur er derfor ikke tatt til 
følge i kommuneplanforslaget. Det forutsettes likevel at grønnstruktur blir et viktig tema i 
en senere områderegulering.  
 
Løken gård 
Løkenjordet ligger mellom 
Brynsveien og 
Lommedalsveien vest for 
Kolsåssenteret.  
 
Området er avsatt til LNF i 
gjeldende kommuneplan og 
er regulert til jord- og 
skogbruk i tilhørende 
reguleringsplan. 
 
Området er i Bærumskart 
avsatt som område med 
meget sterke 
landbruksinteresser og selve 
gården er registrert som et 
kulturmiljø. 

 
 
Naturvernforbundet anser Løkenjordet som et verdifullt natur- og kulturlandskap. Jordet 
dyrkes og fungerer som en grønn lunge. Om vinteren brukes den til skilek av 
lokalbefolkningen. Det er deres vurdering at området må være å anse som inneklemt 
siden det ikke ligger i et av de fem større og sammenhengende landbruksområdene i 
Bærum. I bærumskart er jordet vurdert som et område med meget sterk 
landbruksinteresse.  
 
Den samme vurderingen gjelder her som for Avløs gård. Området foreslås av kommunen 
som fremtidig utbyggingsområde i kommuneplan med bakgrunn i dens nærhet til et viktig 
kollektivknutepunkt. Størrelsen på arealet gjør det videre mulig å innpasse den sosiale 
infrastrukturen som er nødvendig innenfor området her. Området er foreslått avsatt til 
bolig og offentlig/ privat tjenesteyting med hensynssone med krav om felles planlegging 
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(områderegulering). Som for Avløs gård bør det være en forutsetning at fremtidig 
grønnstruktur sikres i en områderegulering.  
 
Innspill som helt eller delvis er videreført i kommuneplanforslaget 
Flere av innspillene fra Naturvernforbundet omhandler områder som kommunen selv 
også har ansett som viktig å sikre som grønnstruktur. Noen er foreslått sikret direkte, 
mens andre er avsatt med hensynssone felles planlegging. Disse og innspill som er helt 
eller delvis ivaretatt i planforslaget gjelder: 
 
- Bekkestumyra ved Bekkestua. Innspillet omhandler et tidligere jordbruksareal som har 

ligget brakk i noen år og har etterhvert noen løvtrær. Det er i forslag til kommuneplan 
lagt en hensynsone over et større område her for å sikre felles planlegging. 
Kommunen har mottatt forslag om at området utvikles videre som et knutepunkt. 
Dette vil være i tråd med vedtatt arealstrategi. Kommunen vurderer det likevel som 
viktig at den felles planleggingen tar hensyn til og sikrer en sammenhengende 
grønnstruktur innenfor området. 
 

- Hundremeterskogen ved Tokkeveien og Dr. Schmidts vei. Området brukes som 
turområde og er avsatt som bolig i nåværende kommuneplan. Deler av arealet er 
regulert til friområde og det foreslås at også kommuneplanen får et 
grønnstrukturformål her. Øvrig areal foreslås avsatt som offentlig/ privat 
tjenesteyting. Innspillet er delvis tatt til følge. 

 
- Jarbanen. Naturvernforbundet ønsker at nordvendt bratt skråning i bakkant av 

idrettsanlegget avsettes til fremtidig grønnstruktur da åsryggen har stor estetisk 
betydning som landskapsrygg og det er preget av en frodig vegetasjon. Dette er delvis 
hensyntatt i planforslaget. Bakkant av idrettsarealet mot sør foreslås omdisponert til 
grønnstruktur (nåværende). 
 

- Lindelia ved Vallerveien. Her ligger et skogområde av høy estetisk verdi som i dagens 
kommuneplan er avsatt til boligformål. Det foreslås at den mest ubebygde delen 
omdisponeres til fremtidig grønnstruktur og areal i sør til offentlig eller privat 
tjenesteyting. Innspillet tas delvis til følge.  

 
Områder som allerede er sikret et grønt arealformål 
Felles for innspillene fra Naturvernforbundet gjelder at områdene ønskes sikret mot 
nedbygging enten som grønnstruktur, LNF eller lignende. Den viktigste forskjellen mellom 
LNF- og grønnstruktur- formålene kan være fornuftig å understreke. For LNF-områder og 
da spesielt landbruksområder, er hensynet til dyrkbar mark viktig. Veileder sier at 
formålet skal brukes for områder som skal nyttes eller sikres til landbruksproduksjon, 
herunder jordbruk og skogbruk.  
 
Grønnstrukturformålet er tenkt brukt for å angi et (tilnærmet) sammenhengende 
vegetasjonspreget område som ligger innenfor eller i tilknytning til byer eller tettsteder.  
Kommunen har for en del LNF- områder mottatt forslag om omdisponering til 
grønnstruktur. Dette er flere steder ikke hensyntatt da kommunen anser hensynet til 
jordbruket og jordvern som viktigst. Innspill som omhandlet LNF- areal (ikke nødvendigvis 
omdisponering) og som i planforslag fortsatt skal ha LNF- formål: 
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- Emilie Haugs vei – Slalåmveien i Lommedalen. Et skogområde på ca 30 da som er del 
av et større sammenhengende LNF- område.  

- Øvre Johnsrud i Lommedalen. Et skogkledd åsdrag som er med på å bevare det grønne 
preget. Er avsatt som LNF- område der landbruk dominerer. Er ikke foreslått endret.  

- Store Stabekk gård – siste gården i østre Bærum boligsone som driver aktivt jordbruk 
ønskes omdisponert til fremtidig grønnstruktur. Kommunen foreslår en videreføring 
av LNF- formålet da dette anses som et riktigere formål.  

- Sandgårdene – et skogområde mellom Gamle Jarenveien og Tåjekroken på Skui. 
Videreføres som LNF- område i planforslaget.  

- Frogner Vestre. Deler avsatt som LNF, noe som naturområde og noe bolig. Også 
skravert som ras- og skredfare.  

- Helsetjordet. Området er avsatt som LNF- område der landbruk er dominerende. 
Arealet er i dag dyrkbart og ønskes sikret som grønnstruktur. LNF videreføres i 
planforslaget.  

- Nes Søndre. Et inneklemt jordbruksareal like nord for Avløs stasjon. Er avsatt og 
foreslås videreført til LNFR- område.  
 

Idrett 
Øvrevoll galoppbane ønskes sikret mot nedbygging. Galoppbanen med noe sideareal er 
avsatt til nåværende idrettsareal i gjeldende kommuneplan. Det er ikke foreslått 
endringer her, da idrettsareal vurderes å være et riktig arealformål i henhold til dagens 
bruk. Deler av randsonen mot bekk i vest foreslås opprettholdt som friområde slik som i 
dag.  

 
Friområder 
Sørhalla – en hundremeterskog i forlengelse av Øverlandselvas kantsone. Denne er avsatt 
og foreslås videreført som grønnstruktur, foruten en mindre del mot nordvest som er 
avsatt og regulert til bolig i 2009. 

 
Andre offentlige areal 
Østerås skole er avsatt til boligområde. Område er regulert til offentlig bygg – 
undervisning og friområde. Naturvernforbundet ønsker en større del av arealet (et 
sammenhengende skogsområde) avsatt som grønnstruktur. Dette ligger delvis inne i 
forslag til kommuneplan der også det er foreslått å endre formål fra bolig til offentlig eller 
privat tjenesteyting i tråd med faktisk bruk. Når det gjelder å avsette ytterligere areal til 
grønnstruktur mener kommunen at en slik vurdering vil være riktigere å gjøre på 
reguleringsplannivå. Det er andre forhold ved eiendommen som gjør at det kan være 
problematisk på dette nivået å avgjøre konkret hvilket areal som skal sikres som 
grønnstruktur. Permanent lokalisering for barnehage i området (det er i dag en 
midlertidig barnehage plassert her) og mulig skoleutvidelse taler for at hele eiendommen 
og bruken av denne bør ses under ett før man begynner å omdisponere arealformål. 
Det er likevel verdt å nevne at dagens regulering for Østerås skole, har en byggegrense 
som vil gjøre det vanskelig å bygge ned deler av den skogkledte skråningen. Det at 
skråningen er såpass bratt vil også tale mot en utbygging her. For øvrig vises det til 
foreslåtte bestemmelse om at grønnstruktur skal ivaretas ved regulering av offentlig og 
private tjenester.  

 
I Solbergveien noe øst for Valler Videregående skole ligger Statens senter for epilepsi. 
Området er avsatt som nåværende friområde og offentlige bygninger i kommuneplan og 
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regulert til friluftsområde og område for offentlig institusjon. I innspill fra 
Naturvernforbundet er et større område enn det som er sikret tilsvarende 
grønnstrukturformål i dagens plan, vist som areal som ønskes avsatt til grønnstruktur. 
Arealet som ønskes sikret er beskrevet som en skogkledt kolle men går utover det som 
faktisk er en skogkledt kolle i dag. Deler av arealet er en tilnærmet flat gressflate. 
Kommunen anser det som viktigere at denne gressflaten fortsatt sikres som offentlig/ 
privat tjenesteyting, da denne gressletten ikke er avgjørende ut fra en 
grønnstrukturvurdering. Det foreslås at innspillet ikke tas til følge. 

 
Ved Helgerud kirke foreslås skogkledt areal i nord omdisponert til grønnstruktur. I dag er 
hele eiendommen avsatt som areal for offentlig bygning i både regulerings- og 
kommuneplan. Området benyttes til turgåing, lekeområde og hundelufting. Kommunen 
mener det er viktig å se hele eiendommen under ett før en eventuell omdisponering av 
arealer gjennomføres her. Det antas at en slik vurdering vil være riktigere å gjøre på 
reguleringsplannivå. Eventuelt kan innspillet tas videre i grøntplan. Det vises for øvrig til 
forslag om bestemmelse om at grønnstruktur skal ivaretas ved regulering av områder 
avsatt til offentlig og private tjenester.  
 
Områder registrert som kulturminner/ kulturmiljøer 
To av områdene som Naturvernforbundet har foreslått sikres som byggefrie arealer, er 
registrert som kulturmiljø i Bærumskart. Dette gjelder for Grevegården på Stabekk og en 
større boligeiendom i Høvikveien/ Konsul Iversens vei.  
 
Grevegården på Stabekk er del av pågående planprosess for Gamle Drammensvei 
(områderegulering i regi av kommunen) og hvilket arealformål som er riktig for denne 
eiendommen vil bli et tema i pågående planarbeid. 
 
Når det gjelder privat eiendom i Høvikveien/ Konsul Iversens vei (gnr./ bnr. 11/1) er 
bygningene på denne eiendommen fredet. Tilhørende hageanlegg anses også å ha stor 
bevaringsverdi, men er ikke sikret planmessig. Det er i henhold til gjeldende 
boligregulering for eiendommen (reguleringsplan for Høvik gård) vist tomteinndeling med 
angitt bebyggelse. Det foreslås derfor en hensynssone kulturmiljø på eiendommen.  
 
Lekeplasser, friområder m.m som eies og driftes av kommunen. 
En del av innspillene fra Naturvernforbundet har gått på å sikre mindre grønne lunger i 
kommunen. Disse er gjerne avsatt som boligformål i kommuneplanen, men kan være 
regulert til felles lekeareal, andre typer fellesområder eller lignende. De områdene som 
har en slik bruk og/ eller regulering og eies og driftes av kommunen foreslås omdisponert 
til grønnstruktur i kommuneplanen. Dette gjelder følgende arealer: 
 
- Havna. Et område like øst for Øvrevoll Galoppbane ved krysset Almelien og Havna. Er 

avsatt som boligområde, men opparbeidet til leke- og grøntareal. Eies av kommunen. 
- Voll Terrasse – avsatt som boligområde i kommuneplan, men regulert til park i 

reguleringsplan for Nedre Voll av 1952. Driftes som kommunalt nærmiljøanlegg.  
- St. Hallvards vei/ Elins vei øst for Øvrevoll Galoppbane. Er avsatt med boligformål, 

men brukes som lekeplass. Eies av kommunen og driftes som kommunalt friområde. 
- Tomteskrenten mellom Flyinnveien og Tomtestubben på Blommenholm. Arealet er 

avsatt til bolig i kommuneplan og regulert til lekeområde. Området eies og driftes av 
kommunen.  
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- Sverreskogen på Blommenholm. Området er avsatt til bolig i kommuneplan og 
regulert til lekeområde. Området eies og driftes av kommunen.  

- Skogtunet er en lekeplass i Skogveien på Stabekk. Nærmiljøanlegget er regulert til 
lekeplass og eies og driftes av kommunen.  

 
For øvrig er andre lignende områder i kommunen gjennomgått og foreslått som 
grønnstruktur i planforslaget. 
 
Innspill som tas videre i revisjon av grøntplanen 
For andre mindre grønne lunger som mer er å anse som private fellesområder eller 
grønnstruktur i hager osv, har man i kommuneplanarbeidet gjort en vurdering om at disse 
heller bør vurderes sikret i en grøntplan. Dette gjelder for mange områder – flere enn de 
som er spilt inn fra Naturvernområdets side og vil kunne ved en omdisponering medføre 
at kommunen må kjøpe opp areal. Det er derfor viktig at hvert enkelt område gjennomgår 
en nøye analyse og vurdering før slike tiltak igangsettes. Dette gjelder blant annet for 
disse områdene: 
 
- Fjordveiskogen. Avsatt som boligområde i kommuneplan men regulert til felles 

lekeareal. 
- Platheskogen på Høvik. Er avsatt med boligformål i kommuneplan men regulert til 

felles lekeareal for barn.  
- Høvik Verk skole – rett nord for Veritas. Området er relativt åpen og er til dels 

parkmessig opparbeidet. Arealet er avsatt til boligformål i kommuneplanen og er i 
nylig vedtatt reguleringsplan for Høvik Verk – Veritas (endring av områderegulering i 
februar 2014) avsatt til bolig og friområde. Spørsmål rundt arealbruk og utnyttelse har 
vært nøye vurdert i denne prosessen.  

- Blåsen på Stabekk – avsatt som boligområde i dagens kommuneplan. Et 
sammenhengende skogbelte krysser eiendommene, og Naturvernforbundet mener 
disse bør skjermes mot utbygging. I tilhørende reguleringsplan for området er 
området regulert til frittliggende småhusbebyggelse med bevaring av landskap og 
vegetasjon med bestemmelser om at disse områdene primært ikke bør bebygges.  

- Storengveien nær Ringeriksveien. Her er det et skogholt på ca 3 dekar, som ønskes 
avsatt til grønnstruktur slik at det sikres mot nedbygging. Dette er foreslått videreført 
som boligformål i kommuneplanforslaget.  

- Inneklemt skogkledt kolle mellom Høvikveien, Kleivveien og Gjønnesveien. Området 
er avsatt til bolig i kommuneplanen og regulert til bolig. Området er en typisk 
hundremeterskog og utsatt for uheldig hogst i følge Naturvernforbundet. Ønskes 
avsatt til fremtidig grønnstruktur og spilles videre til grøntplanen.  

 
Videre grønnstrukturplanlegging 
Grønnstruktur har en bred definisjon, og kan knyttes til tema som klimatilpasning, 
folkehelse og biologisk mangfold. I kommuneplansammenheng håndteres overlappende 
tema gjennom bestemmelser. Det har ikke vært ressurser i denne omgang til å bearbeide 
kompleksiteten i begrepet gjennom en detaljert grønnstrukturplan og mange nye 
grønnstrukturarealer på kommuneplankartet. I videre arbeid bør det legges til grunn 
analyser der viktige innfallsvinkler er:  
 

 grønnstruktur i nærheten av knutepunkt 

 innbyggernes tilgjengelighet til grønnstruktur og gangveier – avstandsberegninger  
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 naturtyper – biologisk mangfold  

 lekeplasser og parker – behovsbeskrivelse 

 medvirkning – barnetråkk mm.  
 
Det har inneværende år vært stor aktivitet knyttet til temarapport for idrett, rekreasjon 
og friluftsliv. I 2010 ble det vedtatt i formannskapet at det skulle utarbeides en 
grønnstrukturplan. Arbeidet med grønnstruktur vil derfor fortsette i tiden fremover, og 
for fullt fra januar 2015, med mål om å innarbeide fler arealer på kartet ved neste 
kommuneplanrullering i 2018.  
 
Grønnstruktur som tema er uansett styrket til KP 2014-2030 sammenlignet med 
gjeldende kommuneplan. 

Vassdrag 

Bærum har to større vassdrag, Sandviksvassdraget og Lysaker-Sørkedalsvassdraget. 
Vassdragene er svært viktige for friluftsliv, rekreasjon, biologisk mangfold (vann + 
kantsone) og landskapsbilde. Deler av vassdragene inneholder også viktige kulturminner 
og kulturmiljøer.  
 
Sandviksvassdraget (inkludert Øverlandselva) dekker med sitt nedslagsfelt store deler av 
kommunen. Ca. 90 % av alt overflatevann i Bærum dreneres ut i dette vassdraget. 
Sandviksvassdraget er det viktigste gyte- og oppvekstområde for laks og 
sjøørret(anadrom fisk) i Indre Oslofjord. Naturlig produksjon og kultivering i dette 
vassdraget gir ringvirkninger for hele regionen rundt fjorden. Vassdraget fungerer som 
levende genbank for samtlige små og større vassdrag med utløp i sjøen, og som kan 
produsere anadrom fisk. Nasjonale og internasjonale avtaler forplikter kommunen å 
ivareta disse bestandene. 
 
Lysaker-Sørkedalsvassdraget er et av landets best bevarte vassdrag i bynære strøk. 
Vassdraget har store naturkvaliteter med stor variasjon i naturtyper og flere rødlistede 
arter. Vassdraget har nasjonal verdi for bevaring av biologisk mangfold. Flere 
kulturminner og kulturmiljøer er tilknyttet vassdraget. 
 
Planstatus 
Kommunedelplan for Sandviksvassdraget ble vedtatt i 2013. Planen omfatter 
elvestrekningen og kantsonen fra Bjørum sag til Bjørnegårdssvingen. Planen fokuserer på 
å ivareta vassdragets biologiske verdier, tilrettelegging for fortsatt næringsvirksomhet 
langs elva, samt håndtering av flom.  
 
Kommunedelplan for Lysaker og Sørkedalsvassdraget er under politisk sluttbehandling. 
Planen utarbeides i samarbeid med Oslo kommune, og lå til offentlig ettersyn i 2012. 
Hovedformålet med planen er avveiing av bruk og vern av vassdraget og kantsonen. 
Planen skal sikre økologien i og langs elva, og tilrettelegge for forbedring av 
naturkvalitetene i området. Videre skal planen ivareta kulturminner og kulturmiljøer og 
sikre helhetlig vern og tilrettelegging for skjøtsel av kulturlandskap og tilrettelegge for 
muligheter for å kunne utøve friluftsliv. 
 



 
 

Side 121 av 150 
 

Utfordringer for vassdragene 
Kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsnettet, Veas-tunnelen og mer effektiv 
overvåkning har bidratt til en forbedring av forurensningssituasjonen i vassdragene. De 
største utfordringene er nå knyttet til forurensing i forbindelse med avrenning fra tette 
flater som veier, parkeringsarealer og generell nedbygging av permeable flater. 
 
I Norge ble «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften) vedtatt i 2007. 
Hovedmålet med forskriften er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vann. 
Vassdrag der miljøtilstanden er usikker eller for dårlig skal følges opp gjennom 
overvåkning og miljøforbedrende tiltak. 
 
Høsten 2012 ble det tatt prøver av vannforekomster for å klassifisere miljøtilstanden. 
Tallene i tabellen angir et spenn fra svært god tilstand (1) til svært dårlig tilstand (5). 
 

Vannforekomst Kjemisk og  
økologisk tilstand 

Isielva nedstrøms Bjørum  3 

Lomma 2 

Øverlandselva 2 

Dælibekken 4 

Sandvikselva før Dælibekken 3 

Sandvikselva etter Dælibekken 4 

Nadderudbekken 3 

Lysakerelva 2 

 
Som det fremgår av tabellen er det kun Lysakerelva, Lomma og Øverlandselva som har 
god tilstand.  
 
Vannforskriften forplikter Bærum til å oppnå svært god eller god tilstand i nevnte 
vannforekomster innen 2021. Unntak kan gjøres hvis det kostnadsmessig ikke er realistisk 
å oppnå kravet. 
 
Viktige tiltak for å få renere vassdrag vil være å redusere partikkelforurensning, forhindre 
punktutslipp og annen akutt forurensning, redusere avfall i eller nær vassdragene, samt 
redusere fragmentering av kantsonen ved blant annet å arbeide for å gjenopprette og 
styrke vegetasjonsbeltet langs vassdragene. 
 
Det er også viktig å åpne bekker og tilbakeføre flomland. Det er flere grunner til at det er 
viktig å åpne bekker: 
 

- Overvannet blir synlig og lar seg lettere overvåke i forhold til forurensing 
- Åpning av bekker kan kombineres med kommunens ellers pågående separering av 

overvann fra spillvannsnettet 
- Gjenåpning av bekker skal og kan benyttes til opplæring for barn og unge 
- Bekkene har større kapasitet ved flom, eksempelvis til fordrøyning, og trenger ikke 

vedlikehold hvis de blir riktig etablert 
- Åpne bekker gir liv i uteområder, og er et positivt landskapselement  
- Åpne bekker fungerer som genbank og gir større produksjonsarealer for anadrom 

fisk 
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Tilbakeføring av flomland er viktig ettersom flomland har flomdempende effekt, og skal 
vurderes som første tiltak ved behov for flomtiltak. Flomland reduserer vannhastigheten 
og dermed uønsket erosjon. Flomland gir et rikere biologisk mangfold og større 
grøntområder som estetisk sett er å foretrekke fremfor flere av dagens fyllinger.  
 
Forslag til bestemmelser om vassdrag 
Kommuneplanen har egne bestemmelser knyttet til vassdrag (§ 11.4). Bestemmelsene 
fastlegger at åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes. Det 
er fastlagt byggeforbudsoner i varierende bredder langs vassdragene. Innenfor disse 
sonene er det ikke anledning til å iverksette tiltak, med unntak av turstier, byggverk og 
tekniske installasjoner som har sammenheng med vassdraget.  
 
For å ivareta hensyn til flom, biologisk mangfold og friluftsliv, samt motvirke erosjon bør 
det som en generell regel opprettholdes eller utvikles en vegetasjonssone på minst 10 
meter. 
 
Det er også gitt egne bestemmelser om overvann og naturskader (§§ 17, 18), som har 
konsekvenser for vassdragene. 

Strandsonen og sjøarealer 

I strandsonen viser gjeldende kommuneplan (KP 2010-20) i hovedsak arealbruken slik den 
fremkommer i reguleringsplanene. Arealbruk, byggegrenser og andre elementer i 
reguleringsplanene gjelder, med unntak av grad av utnytting som er satt til BYA 10 % for 
områder beliggende innenfor virkeområdet til Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden 
(RPR). Regulerte byggegrenser gjelder foran kommuneplanens byggegrenser langs sjøen 
(30 meter). I mange eldre planer er den regulerte byggegrensen vesentlig mindre enn 30 
meter. Gjeldende kommuneplan har dermed åpnet for bebyggelse flere steder svært nær 
strandlinjen.  
 
I bestemmelsene til forrige kommuneplan (KP 2002-20) var det fastlagt 30 meters 
byggegrense mot sjøen, der det ikke i reguleringsplan eller bebyggelsesplan er angitt 
strengere byggegrense. Denne bestemmelsen overstyrte alle reguleringsplaner vedtatt 
før kommuneplanen.  
 
For å hindre ytterligere nedbygging av strandsonen foreslås at kommuneplanens 
byggegrense på 30 meter overstyrer byggegrensen i eldre reguleringsplaner, dersom 
reguleringsplanen ikke har strengere grense. Med eldre reguleringsplaner menes planer 
vedtatt før ikrafttredelse av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden, dvs. 1993. 
Byggegrensen på 30 meter gjelder også uregulerte områder. 
 
Nyere planer, dvs. planer vedtatt etter 1993, skal være i tråd med RPR og kan gjelde fullt 
ut.  
 
På plankartet vil områder som er regulert til «grønne» formål i en eller annen form, vises 
som grønnstruktur. I tillegg foreslås formål «fremtidig grønnstruktur» innenfor områder 
som i KP 2002-20 var vist som LNF.  
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Forslag til trase for sammenhengende kyststi vises med linjesymbol på plankartet. I 
områder hvor kyststi ikke er sikret er formålet «fremtidig kyststi» benyttet. 
 
Temakart «retningslinjer for regulering/omregulering» i gjeldende kommuneplan viser 
områder med behov for forbedring av turveiforbindelser og vegetasjonsvern. Disse 
områdene er videreført med bruk av «hensynssone grønnstruktur» og vist i plankartet. På 
Langodden foreslås at arealer som i dag er regulert til friluftsområde på land avsettes 
med formål grønnstruktur. 
 
Vurdering av plansituasjonen opp mot SPR (Statlig planretningslinje for differensiert 
forvaltning av strandsonen) 
I «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» 
punkt 4.2 stilles det krav til at alle kystkommuner skal gjennomgå sine planer med tanke 
på om tiltak godkjent i eldre reguleringsplaner strider mot den statlige planretningslinjen. 
Eldre reguleringsplaner som er i strid med den statlige planretningslinjen bør oppheves 
eller revideres. Vurderingen skal inngå i kommuneplanens arealdel. 
 
Vurderingen tar utgangpunkt i 30-meterssonen fra sjøen. For eldre reguleringsplaner 
vurderes hensynet til SPR som ivaretatt med kommuneplanens byggeforbudssone på 30 
meter. 
 
Alle reguleringsplaner som er vedtatt etter RPR for Oslofjorden (23.7.1993) er 
gjennomgått. Det er undersøkt hva planene tillater innenfor 30 metersonen. Videre er det 
vurdert om planene strider mot SPR. En mer detaljert vurdering og vurderingsmatrise er 
vedlagt saken.  
 
Av 26 reguleringsplaner som ble gjennomgått tillates tiltak innenfor 30 metersonen til 
kysten i 20 planer. Mye av det som tillates er tilretteleggingstiltak for å ivareta allmenn 
tilgjengelighet til kysten.  
 
Den samlede vurderingen er at reguleringsplaner vedtatt etter 1993 ikke er i strid med 
SPR. For planer vedtatt før 1993 ivaretas SPR av kommuneplanens byggeforbudssone på 
30 meter. 
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LNF-områdene 

Landbruk  

Landbruk vises i kommuneplanens arealdel ved bruk av arealformål landbruk-, natur- og 
friluftsliv, LNF. Det er 120 000 dekar skog og 15 000 dekar jordbruksareal i kommunen. 
 
Skogsarealene i Bærum kommune ligger i hovedsak innenfor markagrensen, og er dermed 
godt sikret mot nedbygging. Samtidig skaper en sterk markagrense og markaloven, 
sammen med en økende befolkning, et stort press på kulturlandskapsarealene ellers i 
kommunen 
 
Jordbruksarealene i kommunen er under sterkt utbyggingspress. Samtidig er arealene av 
stor samfunnsmessig betydning for matproduksjon, som nærfriluftsområder vinterstid, 
som et åpent landskap med sterke visuelle kvaliteter. Arealene er også svært viktige for 
det biologiske mangfoldet og landskapsøkologien i kommunen. 
 
Sett med utgangspunkt i jordvernet bør kommunen fokusere utbyggingen på 
lavproduktive arealer. Primært bør ny utbygging skje på arealer som allerede er tatt i bruk 
til utbyggingsformål.  
 
Jordvern 
Fylkesmannen understreker betydningen av jordvernet i sitt forventningsbrev til 
kommunene. Det er satt nasjonale mål om et strengt jordvern og matproduksjonen skal 
økes. Dyrka og dyrkbar jord er en ikke-fornybar ressurs som i så stor grad som mulig må 
skjermes mot utbygging.  
 
Ved forslag om utbygging på dyrka og dyrkbar jord skal alternativer alltid vurderes, og 
konsekvenser av utbyggingsforslag må fremkomme tydelig. 
 
Planforslagets konsekvenser for jordvernet 
Kjerneområder for landbruket er i gjeldende kommuneplan vist som LNF-områder hvor 
landbruket er dominerende interesse. Med unntak av eksisterende Johnsrud golfbane i 
Lommedalen (foreslås regulert til golf), og forslaget om nytt område for tjenesteyting på 
Øverland (nedlagt gartneri), berører planforslaget ingen av disse områdene. 
 
Planforslaget har negative konsekvenser for jordvernet ved at landbruksjorda i tilknytning 
til Avløs gård og Løken gård foreslås omdisponert fra LNF til byggeområder. I tillegg 
foreslås Solbergjordet vest for Løkeberg skole omdisponert fra LNF til idrettsformål og 
grønnstruktur. Alle disse er større landbruksarealer med god dyrkningskvalitet. Andre 
landbruksarealer som foreslås omdisponert er et jorde øst for Bjørnegård i Sandvika og et 
jorde sør for Lommedalen skole. Jordet i tilknytning til Gjønnes gård foreslås omdisponert 
fra LNF til grønnstruktur.  
 
Utbygging av dyrka eller dyrkbar mark forutsetter god, helhetlig planlegging som sikrer 
både høy utnyttelse og at flest mulig av LNF-områdenes kvaliteter ivaretas, herunder 
landskapshensyn, rekreasjon, grønnstruktur og biologisk mangfold. Planforslaget søker å 
sikre dette gjennom krav til felles planlegging. 
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Områder som foreslås omdisponert fra LNF til byggeområder  

Område Foreslått formål Dekar Dagens bruk 

Løken gård Bolig, tjenesteyting 113 Dyrka mark 

Avløs gård  Bolig, tjenesteyting 106 Dyrka mark 

Ballerud gård Bolig, tjenesteyting 66 Forretning, noe dyrkbar mark 

Del av Solbergjordet Idrett 13 Dyrka mark 

Sandvika, Bjørnegård Tjenesteyting 13 Dyrka mark 

Ila, Østernvannveien* Grav og urnelund 120 Skog 

Øverland, Griniveien 405/415 Tjenesteyting 15 Gartneri, nedlagt 

Lommedalen, Lommedalen skole Idrett 17 Dyrka mark 

Steinskogen* Råstoffutvinning 170 Skog 

Sum 633  

*ligger innenfor marka 
 
Områder som foreslås omdisponert fra LNF til grønnstruktur 

Område Dekar Dagens bruk 

Del av Solbergjordet 41 Dyrka mark 

Gjønnes gård 74 Dyrka mark 

Sum 115  

 
Forslagene til omdisponering fra LNF til andre formål utgjør til sammen ca 748 dekar. Av 
dette er ca 377 dekar dyrka mark i dag. Forslag til omdisponering av dyrka mark til 
utbyggingsformål (byggeområder) utgjør ca 262 dekar. 
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer har definert 7 områder som viktige 
kulturlandskap. Forslag til nytt område for tjenesteyting ved Øverland ligger innenfor 
kulturlandskapsområdet Grini/Øverland. Løken gård grenser til kulturlandskapet på 
Bryn/Wøien. Gårdsanleggene tilhørende Løken og Avløs gård er definert som 
kulturmiljøer i kommunedelplanen. Hensyn til kulturlandskapet må ivaretas ved 
regulering av områdene.  
 
To områder som omfattes av markaloven berøres av planforslaget. Det gjelder utvidelse 
av steinbruddet på Steinskogen og etablering av ny gravplass ved Østernvannveien. Iht. 
markaloven § 6 skal kommunale vedtak om kommuneplanens arealdel som berører 
marka, stadfestes av departementet. Områdene er omtalt særskilt i andre kapitler. 
 
Alternativer til utbygging på dyrka eller dyrkbar mark 
Nye utbyggingsområder i planforslaget omfatter flere ulike arealkategorier i gjeldende 
plan, herunder: 
 

- LNF-områder som foreslås omdisponert til byggeområder for boliger og 
tjenesteyting (f. eks Løken gård, Avløs gård, Ballerud gård) 

- Eksisterende småhusområder som foreslås transformert til sentrumsområder eller 
boligområder med høy tetthet (flere områder på f. eks Bekkestua, Høvik, 
Eiksmarka) 

- Eksisterende næringsområder som foreslås transformert til boligområder med høy 
tetthet (f. eks Kirkeveien 59, Hans Haslums vei 2, Professor Kohts vei 77-87) 
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Teoretisk vil det være mulig å nå måltallet om 600 boliger/år eller 9000 boliger frem mot 
2030 uten å omdisponere LNF-områder. Dvs. at måltallet kan nås gjennom utbygging i 
hovedutbyggingsretningene, og ved transformasjon av foreslåtte småhusområder og 
næringsområder innenfor arealstrategien. 
 
Erfaringsmessig er særlig transformasjon av småhusområder svært krevende 
planprosesser med uvisst utfall. En helhetlig utbyggingsstrategi bør baseres på en 
forutsigbar arealtilgang med en hensiktsmessig blanding av mindre 
transformasjonsområder og større, nye områder som også har kapasitet til å romme 
nødvendige arealer til tjenesteyting og grønnstruktur.
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Idrett, friluftsliv og rekreasjon 

Idrett 

Idrett er et eget arealformål i kommuneplanens arealdel. Idrett er positivt for fysisk 
aktivitet, nærmiljøet og folkehelsen. I følge kommunens idrettsavdeling er etterspørselen 
etter idrettsanlegg vesentlig større enn tilbudet. Det er derfor behov for økt sambruk, slik 
at eksempelvis skolens aktivitetshaller også planlegges for idrettens bruk etter skoletid. 
Mangel på idrettsanlegg fører til at egenorganiserte og eldre er underrepresenterte i 
kommunale anlegg. 
 
Idrettsanlegg bør plasseres spredt i kommunen, slik at de gir tilbud i nærmiljøet. Dette vil 
også minske behovet for kjøring som igjen er positivt for nærmiljøet, folkehelsen og 
klimaet. Større, spesialiserte idrettsanlegg bør lokaliseres i tilknytning til 
kollektivløsninger. 
 
I fremtiden bør det fokuseres på sambruk mellom skole-idrett og næring-idrett for å sikre 
arealer til plasskrevende idrettsanlegg. Det er et stort arealpress i kommunen, hvilket gjør 
sambruk til en bærekraftig løsning. Ved utbygging av skoler bør det bygges idrettshaller 
med minimum aktivitetsflate på 24 x 45m for å sikre utvidet bruk etter skoletid. Det bør 
bygges høyt og lavt, underforstått at idrettsanlegg kan legges både i underetasje på bygg, 
men også på taket. 
 
Idretten foreslår flere arealer avsatt til idrettsformål som i dag er friområder eller LNF-
områder. Ved vurdering av nye arealer til idrett bør behov og plassering i nærmiljøet og 
tilknytning til kollektivtrafikk vektlegges. 
 
Idretten melder om utfordringer ved å drive idrett på eksisterende idrettsanlegg, blant 
annet fordi arealformålet ikke er idrett. Lathusåsen er et eksempel hvor behov for nye og 
utvidelse av eksisterende skiløyper kan komme i konflikt med Markaloven.  
 
Idrettsavdelingen i Bærum kommune har bidratt til med innspill til utforming av 
planforslaget. I tillegg har Bærums Skiklub, Jardar, Bærum seilforening, Haslum idrettslag, 
Høvik idrettsforening, Lommedalens idrettsforening, Johnsrud golfbane AS samt Øvrevoll 
Hosle idrettslag levert egne innspill til endringer av arealdelen. Disse er kommentert og 
vurdert i innspillsheftet.  
 
For idretten foreslås følgende endringer i arealdelen: 
 
- Løkeberg vest: I gjeldende plan et jordbruksområde (LNF) på ca. 53 dekar beliggende 

vest for Løkeberg skole. Området foreslås omdisponert til idrettsanlegg og 
grønnstruktur. Forslaget er delvis i tråd med innspill fra Haslum IL. Utvikling av 
området som idrettsanlegg og åpent aktivitetsareal for organiserte og 
egenorganiserte må ses i sammenheng med behovet for etablering av nytt 
skoleanlegg i tilknytning til eksisterende Løkeberg skole og større boligutbygging i 
Haslum/Avløs-området. I følge idrettsavdelingen er det et stort behov for et åpent 
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område (mini Ekeberg) som kan romme ulike aktiviteter for det tett befolkede 
nærmiljøet. 

- Kirkerudbakken: Endring fra friområde til idrettsanlegg. En mindre utvidelse av 
idrettsanlegget ønskes for å kunne flytte barnebakken og skille denne fra 
hovedbakken.  

- Eiksmarka: området som i dag er tennisbaner foreslås endret fra friområde til 
idrettsanlegg i tråd med dagens bruk. 

- Lommedalen – et område på ca. 16 dekar sør for eksisterende idrettsanlegg ved 
Lommedalen skole foreslås endret fra LNF til idrettsanlegg. Lommedalen IL er et stort 
fleridrettslag som har underdekning på anlegg i dag. 

- Kolsåsbakken – eksisterende parkeringsplass for Kolsåsbakken foreslås endret fra 
boligområde til idrettsanlegg.  

 
Behovet for å sikre sambruk mellom idrett og skole foreslås ivaretatt gjennom en ny 
bestemmelse i kommuneplanen. 
 

 
§28.3 Ved planlegging av nye og utvidelse av eksisterende skoleanlegg skal det planlegges for 
sambruk med idrett. Nærmiljø og grøntområder skal ivaretas. 

 

 
 
Innspill til større endringer som ikke anbefales 
Kommunens idrettsavdeling foreslår at Lathusåsen omdisponeres fra LNF til idrettsformål. 
Området ligger i Marka og reguleres av Markaloven. Marka er definert som LNF og 
omdisponering av Lathusåsen til idrettsformål krever endring av markagrensen.  
 
Formålet med Markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og 
idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og 
kulturmiljø med kulturminner.  
 
Bruken av Lathusåsen som idrettsområde innenfor lovens formål, og det er vanskelig å se 
at Markaloven hindrer idrettsaktivitet i området. Kravet om tillatelse ved anlegging av 
stier og løyper vurderes som nødvendig for å sikre hensynet til øvrige, sentrale formål i 
loven.  
 
Johnsrud golfbane AS ønsker omdisponering fra LNF til idrettsformål/golf for å ivareta og 
utvide driften. De fleste golfbanene i Bærum er regulert på en slik måte at jordloven 
fortsatt gjelder og områdene skal tilbakeføres til landbruk dersom bruken opphører eller 
hvis det oppstår matkrisesituasjon. Generelt bør derfor golfbanene vises som LNF-formål i 
kommuneplanen, med linjesymbol «bestemmelsesområde» som definerer at 
reguleringsplanene fortsatt skal gjelde. Johnsrud golfbane kan fremme forslag om 
regulering til golf, under forutsetning om tilbakeføring til landbruk ved behov.  
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Friluftsliv og rekreasjon 

Friluftsliv er ikke foreslått som et eget arealformål i kommuneplanens arealdel selv om 
friluftsliv er et underformål til LNF-områder. Her omtales friluftsliv/rekreasjon som et 
behov kommunens beboere har, og som oppnås ved en gjennomtenkt og helhetlig 
planlegging av grønnstrukturen i kommunen. 
I planprogrammet er temaet omtalt som «friluftsliv» mens man i det videre arbeidet har 
valgt begrepet «rekreasjon». «Friluftsliv» defineres som opphold, og/eller fysisk aktivitet i 
friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. (St.meld.nr.40 Om 
friluftsliv). «Rekreasjon» defineres som hvile, adspredelse, more seg. (Helse- og 
omsorgsdepartementet). Rekreasjon er et videre begrep enn friluftsliv, og tar for seg 
opphold i alle grøntareal i kommunen, inkludert mer urbane områder som parker og 
nærmiljøanlegg. Friluftsliv kan oppfattes som det kun dreier seg om klassiske 
friluftsområder, altså marka. 
 
Det er fire ulike kategorier områder som har verdi for rekreasjon i kommunen: marka, 
kulturlandskapsområder, byggesonen og øyene/sjøen. 
 

 I marka er det få trusler og mange muligheter. Dette takket være en streng 
markagrense og en streng markalov som sikrer at alle tiltak innenfor marka er i 
hensyn til friluftsinteresser. Store områder i kommunen ligger innenfor 
markagrensen. 

 Kulturlandskapet er viktig for å kanalisere trafikk med turveier og stier langs 
jordene og skiløyper over jordene vinterstid. Kulturlandskapsområdene er svært 
utsatt for utbygging, se avsnittet om landbruk og skogbruk. Kulturlandskapet er et 
svært viktig landskapselement og skaper visuelle kontraster mot skogsområdene 
og mot byggesonen. Dette gir en viktig visuell opplevelseskvalitet.  

 Innenfor byggesonen er grøntstrukturen viktig som nærfriluftsområde. Områdene 
er intensivt i bruk på grunn av arealenes størrelse og antall mennesker som bruker 
dem. Arealer i tettbygde strøk har høy verdi som utbyggingsområder og 
grøntarealene er dermed under sterkt press. Det er i flere arealer registrert 
naturtyper som bør sikres. Hovedutfordringer for grøntstrukturen innen 
byggesonen er å hindre nedbygging. Dette kan løses ved å verdisette arealene, og 
å kartfeste dem i arealplankartet i kommuneplanen slik at de får juridisk sikring. 

 Øyene og sonen langs sjøen i kommunen utgjør også viktige områder for 
friluftslivet. Det er snakk om begrensede arealer med mange 
opplevelseselementer. Samtidig er arealene konstant utsatt for privatisering. 
Mange områder er biologisk viktige områder og må ivaretas. 

 
Arealer til rekreasjon har man valgt å ikke sikre i kommuneplanens arealdel med eget 
arealformål. Dermed må verdien av områdene som rekreasjonsområder, synliggjøres 
gjennom andre arealformål.  
 
En løsning kan være å gjennomføre en vurdering av rekreasjonsverdien på ulike områder. 
Gjennom definisjon og verdisetting av rekreasjonsverdien, kan dette kartfestes og være 
underlag for egnet arealformål i kommuneplanen. Det er i dette arbeidet ikke utarbeidet 
en verdisetting av områdene i kommunen i forhold til rekreasjonsverdi. Det anbefales at 
dette gjøres som et ledd i grønnstrukturplanen. 
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Råstoffutvinning og anlegg for gjenvinning 

Steinskogen – utvidelse av område for råstoffutvinning 

Franzefoss Pukk AS driver Steinskogen pukkverk. I gjeldende kommuneplan er pukkverket 
vist som «område for råstoffutvinning – steinbrudd». Området har en størrelse på ca. 400 
dekar, og er regulert. Området grenser mot marka. 
 
Franzefoss Pukk foreslår i samarbeid med grunneier utvidelse av dagens område avsatt til 
råstoffutvinning. Bakgrunnen for forslaget er økt behov for byggeråvarer (pukk til anleggs- 
og utbyggingsformål) som følge av at byggevirksomheten i Oslo og Akershus fortsatt vil 
være stor. Det er viktig å sikre god ressurstilgang ved at viktige forekomster av råstoff 
sikres for fremtidig utvinning.  
 
Steinbruddet på Steinskogen drives med utgangspunkt i en basaltforekomst som er 
klassifisert som «Nasjonalt viktig» av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU). Steinen er 
av svært god kvalitet og godt egnet til byggematerialer og veibygging. Lokaliseringen av 
steinbruddet medfører kort transportavstand til nåværende og fremtidige 
utbyggingsområder i Oslo, Bærum og Asker.  
 
Flyfoto viser Steinskogen 
pukkverk, avgrensing av 
område for råstoffutvinning i 
gjeldende kommuneplan, samt 
forslag til utvidelse.  
 
Markagrensa vises med hvit 
stiplet linje 

 
 

I følge forslagsstiller har pukkverket en gjenværende ressurs innenfor regulert område på 
ca. 22 millioner tonn stein. Årlig tas det ut ca. ½ million tonn. Med dagens uttakshastighet 
vil steinbruddet være tømt i løpet av 40 år. Den foreslåtte utvidelsen utgjør ca. 21 
millioner tonn stein, og vil sikre bruddets ressurstilgang i ytterligere 40 år. Det kan være 
aktuelt med økt uttakshastighet og dermed kortere gjenværende driftstid enn 80 år. NGU 
påpeker at grus og pukk er en ikke-fornybar ressurs og at forvaltningen av ressursen må 
ha et langsiktig perspektiv. 
 
Konsekvenser av foreslått utvidelse 
Utvidelsen omfatter ca. 170 dekar og ligger i sin helhet innenfor markagrensa. Utvidelsen 
er foreslått i et område bestående av ordinær skog uten kjente verdifulle naturtyper. 
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Nærmere kartlegging av biologisk mangfold må gjøres i forbindelse med regulering. 
Landskapsmessig vil utvidelsen få store konsekvenser, og avbøtende tiltak må vurderes. 
Utvidelsen medfører at steinbruddet flyttes nærmere etablerte turstier og skiløyper. Det 
må sikres tilstrekkelig buffer mellom løypenett og steinbruddet. 
 
Steinbruddet medfører tungtrafikk til og fra uttaksstedet. Utvidelsen medfører ikke 
endringer sammenlignet med dagens situasjon, utover at virksomhetens totale varighet 
vil utvides.  
 
Forslagsstillers ønske om å senke uttaksnivået i steinbruddet fra regulert kote 220 til kote 
208 må vurderes i reguleringsplan. 
 
Forslagstiller har søkt å dokumentere om det finnes alternativer til utvidelse av 
steinbruddet på Steinshøgda. Gjenværende steinressurser i øvrige uttaksområder i 
regionen utgjør ca. 40 millioner tonn, med en forventet driftstid på mellom 20 og 45 år. 
Konsekvenser ved utvidelse av disse uttaksområdene er ikke vurdert.   
 
Forslaget til utvidelse av område for råstoffutvinning på Steinshøgda anbefales lagt ut på 
høring. 

Bjørum – etablering av anlegg for gjenvinning 

Franzefoss Gjenvinning AS i samarbeid med grunneier foreslår at et område på Bjørum 
omdisponeres fra «fremtidig boligområde» til «fremtidig erverv, 
avfallsbehandling/gjenvinning». Bakgrunnen er et behov for å flytte eksisterende 
gjenvinningsvirksomhet fra steinbruddet ved Franzefoss til et nytt område. Steinbruddet 
på Franzefoss er avsatt til fremtidig boligområde i gjeldende kommuneplan. Etablering av 
boliger i steinbruddet forutsetter at dagens gjenvinningsvirksomhet flyttes. I forslag til ny 
arealdel videreføres steinbruddet på Franzefoss som nytt boligområde. 
 
Gjenvinningsanlegget foreslås lokalisert til et område på Bjørum i tilknytning til fremtidig 
kryss med ny E16 og Ringeriksveien. Krysset skal også betjene den fremtidige utbyggingen 
av Avtjerna. Området som foreslås er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig 
boligområde (del av Avtjerna). I kommuneplanen er det også avsatt trase og stasjon for 
Ringeriksbanen rett sørøst for området. 
 
Utsnitt av gjeldende 
kommuneplan. Områdene som 
foreslås omdisponert ligger på 
begge sider av fremtidig E16.  
 
Gjenvinningsanlegget foreslås 
lokalisert i området syd for 
fremtidig E16. 
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Det foreslåtte området på Bjørum ligger ca. 1 km fra eksisterende 
avfallsbehandlingsanlegg på Isi. I utgangspunktet er anlegget på Isi en naturlig lokalisering 
av Franzefoss’ gjenvinningsvirksomhet. Det har vært dialog mellom forslagsstiller og 
kommunen vedrørende mulighet for innpass av gjenvinningsvirksomheten, som har et 
arealbehov på ca. 30 dekar. Konklusjonen er at det ikke er tilstrekkelig med arealer 
innenfor det regulerte området til å romme Franzefoss’ virksomhet. 
  
Utvidelse av regulert område for avfallsbehandling på Isi er konfliktfylt og vil berøre 
viktige naturverninteresser, kulturverninteresser og hensyn til jordvern.  
 
Flyfoto viser utstrekning av området 
som ønskes som fremtidig 
næringsområde 
(gjenvinningsanlegg) og avgrensing 
av Isi miljøpark - område regulert til 
kommunalteknisk virksomhet. 

 
 
Det er både naturverdier og kulturhistoriske verdier i området som Franzefoss ønsker sin 
gjenvinningsvirksomhet. Traseen til den gamle kongeveien mellom Christiania og Bergen 
passerer igjennom området. Videre er det registrert en viktig trekkvei og leveområde for 
vilt i området. Området ligger nær Isielva som er av stor betydning for naturmangfold og 
rekreasjon. Utbygging av E16 vil medføre betydelige terrenginngrep i området. 
 
Skui vel har motforestillinger mot Franzefoss’ forslag og trekker frem negative 
miljøkonsekvenser, forurensningsfaren og hensynet til fremtidig bomiljø på Avtjerna som 
grunner for å avvise forslaget. Vellet mener at det må gjøres en ny vurdering av 
lokalisering av gjenvinningsanlegget innenfor regulert område på Isi.  
 
Foreløpig vurdering 
Eksisterende steinbrudd på Franzefoss (Hamang) er definert som del av 
hovedutbyggingsretningen Sandvika i vedtatt arealstrategi for Bærum. Flytting av 
gjenvinningsvirksomheten er avgjørende for å utvikle et nytt boligområde i steinbruddet.  
 
I henhold til arealstrategien er Avtjerna kommunens langsiktige utbyggingsretning (etter 
2030). Det er viktig å sikre at arealene på Avtjerna som er avsatt til boligområder, ikke i 
mellomtiden disponeres på en måte som vanskeliggjør senere boligbygging. Det vurderes 
derfor som uheldig å omdisponere fremtidige boligområder på Avtjerna til andre formål i 
kommuneplanen. Kommuneplanen anbefales ikke endret for de aktuelle områdene. 
 
Imidlertid er området som Franzefoss foreslår for gjenvinningsvirksomhet et fremtidig 
byggeområde, og etablering av ny virksomhet her vurderes som mindre konfliktfylt enn 
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eksempelvis utvidelse av regulert avfallsområde på Isi.  De påviste verdiene i området må 
ivaretas i forbindelse med regulering.  
 
Det er vesentlig å ivareta hensynet til fremtidig boligutvikling i dette området. Etablering 
av en permanent gjenvinningsvirksomhet på Bjørum anses derfor som uaktuelt. Da 
Avtjerna skal bygges etter 2030, kan en mellomløsning være å etablere et midlertidig 
gjenvinningsanlegg på Bjørum frem til det blir aktuelt med utbygging på Avtjerna.  
 
Det foreslås at et område på Bjørum reguleres til gjenvinningsvirksomhet på midlertidig 
basis. Reguleringen skal kun legge til rette for gjenvinningsvirksomheten som må flyttes 
fra steinbruddet på Franzefoss. En forutsetning for reguleringen vil være at virksomheten 
skal opphøre når det er aktuelt med boligbygging i området. 
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Oversikt over forslag til arealbruksendringer - utbyggingsformål 
 
I det følgende presenteres forslag til arealbruksendringer som foreslås lagt ut på høring 
og offentlig ettersyn. For en del av de private innspillene har det vært nødvendig å 
omsette forslagene slik at endringene blir i henhold til nasjonal produktspesifikasjon for 
arealplan og digitalt planregister. I tillegg er det for en del innspill gjort endringer på 
avgrensing, innhold og krav til videre prosess. 
 

 Bekkestua 
 

1 Bekkestua, Gamle Ringeriksvei 30 
Endring fra: eksisterende boligområde, 
trafikkareal 
Endring til: fremtidig sentrumsformål, 
hensynssone felles planlegging 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill. 
Rådmannen foreslår i tillegg krav om felles 
planlegging. 

 

2 Bekkestua, Nadderudveien/Fagertunveien 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig sentrumsformål, 
hensynssone felles planlegging 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill. 
Rådmannen foreslår i tillegg krav om felles 
planlegging. 

 

3 Bekkestua, Kleivveien 1/Bekkestuveien 20 mfl 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig sentrumsformål, 
boligområde, hensynssone felles planlegging 
 
Forslaget er delvis i tråd med private innspill. 
Rådmannen foreslår krav om felles planlegging. 
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4 Bekkestua, Bekkestumyra 
Endring fra: eksisterende boligområde, 
trafikkareal 
Endring til: fremtidig boligområde, hensynssone 
felles planlegging 
 
Forslaget er delvis i tråd med privat innspill. 
Rådmannen foreslår krav om felles planlegging. 

 

5 Bekkestua – nytt boligområde 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: nytt boligområde 
 
Rådmannen foreslår transformasjon til tett 
boligbebyggelse, i tråd med anbefaling fra 
senteranalysen. 

 

6 Bekkestua, Ballerud gård 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig boligområde, hensynssone 
felles planlegging 
 
Privat innspill gjelder i utgangspunktet hele LNF-
området. I tillegg foreslår rådmannen at deler av 
området avsettes til tjenesteyting (skole) og at 
det innføres krav om felles plan 

 

7 Bekkestua: Hans Haslums vei 2 
Endring fra: eksisterende erverv 
Endring til: fremtidig boligområde 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill. Området 
kan også være aktuelt for tjenesteyting. 
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8 Bekkestua: Ballerud – ny skole 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig tjenesteyting 
 
Rådmannens forslag om plassering av ny 
skole/område for tjenesteyting som del av en 
større utbygging i Bekkestuaområdet 

 

9 Bekkestua – ny skole 
Endring fra: eksisterende erverv, boligområde, 
friområde 
Endring til: fremtidig tjenesteyting 
 
Rådmannens forslag om plassering av ny skole 

 

10 Bekkestua, Gjønnes gård 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig grønnstruktur/kombinert 
formål bebyggelse og anlegg (gårdstunet) 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill. 
 

 

 Haslum/Avløs 
 

11 Haslum – senterområde 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig sentrumsformål, 
hensynssone krav om felles planlegging 
 
Senteranalysen anbefaler transformasjon til tett 
boligbebyggelse. Rådmannen anbefaler utvikling 
av Haslum til lokalsenter ved en større 
boligutbygging i Haslum/Avløsområdet. 
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12 Haslum/Avløs: Avløs gård 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig boligområde, hensynssone 
felles planlegging 
 
Privat innspill gjelder i utgangspunktet hele LNF-
området. I tillegg foreslår rådmannen at deler av 
området avsettes til tjenesteyting (skole) og at 
det innføres krav om felles plan.  

 

13 Haslum/Avløs: Kirkeveien 59 
Endring fra: nåværende erverv 
Endring til: nytt boligområde 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill om 
boligbygging på området. Området kan også 
være aktuelt for tjenesteyting. 

 

14 Haslum/Avløs: Kirkeveien 92-97, Vestliveien 2b 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: nytt boligområde 
 
Forslaget er delvis i tråd med privat innspill. 
Forslaget omfatter 7 eiendommer + veiareal. 
Privat innspill om bolig/næring omfatter 4 av de 7 
eiendommene. Rådmannen anbefaler at hele 
området utvikles med utgangspunkt i boligformål 
og supplerende næring. 

 

15 Haslum/Avløs: Neslia 1, Nesveien 15 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig boligområde 
 
Forslaget er delvis i tråd med private innspill, som 
omfatter eiendommene Neslia 1 og Nesveien 15. 
Rådmannen foreslår at et større område avsettes 
til nytt boligområde, og foreslår krav om felles 
planlegging. 
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16 Haslum/Avløs: Kirkeveien, nytt boligområde 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig boligområde 
 
Rådmannen foreslår transformasjon til 
boligbebyggelse med høy utnytting, i tråd med 
senteranalysen 

 

17 Haslum/Avløs: Løkeberg – ny skole 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig tjenesteyting 
 
Rådmannen foreslår at det avsettes areal til 
offentlig tjenesteyting som del av en større 
utbygging på Haslum/Avløs 

 

18 Haslum/Avløs: Solberg – nytt idrettsanlegg, 
aktivitetsareal 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig idrettsanlegg, grønnstruktur 
 
Rådmannen foreslår at det avsettes areal til 
idrettsanlegg og grønnstruktur/aktivitetsareal 
som del av en større utbygging på Haslum/Avløs 

 

 Kolsås 
 

19 Kolsås: Utvidelse av sentrumsområde 
Endring fra: eksisterende boligområde, 
trafikkareal 
Endring til: fremtidig sentrumsformål, 
hensynssone krav om felles planlegging 
 
Senteranalysen anbefaler utvidelse av 
eksisterende senterområde mot syd. Rådmannen 
anbefaler utvidelse både mot nord og syd. 
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20 Kolsås: Løken gård + hagesenter, nytt 
boligområde 
Endring fra: eksisterende LNF, erverv 
Endring til: fremtidig boligområde, hensynssone 
felles planlegging 
 
Rådmannen foreslår at området bygges ut med 
tett boligbebyggelse. 

 

21 Kolsås – ny skole 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig tjenesteyting 
 
Rådmannen foreslår at det avsettes areal til 
offentlig tjenesteyting som del av en større 
utbygging på Kolsås.  

 

 Stabekk 
 

22 Stabekk: Utvidelse av sentrumsområde 
Endring fra: eksisterende boligområde, 
trafikkareal 
Endring til: eksisterende boligområde, fremtidig 
sentrumsformål, hensynssone felles planlegging 
 
Senteranalysen anbefaler utvidelse av 
eksisterende senterområde mot syd. Rådmannen 
anbefaler i tillegg utvidelse mot nord. 
 

 

23 Stabekk, Jernbaneveien 25 
Endring fra: eksisterende boligområde, fremtidig 
veiareal 
Endring til: fremtidig sentrumsområde, 
eksisterende boligområde, hensynssone felles 
planlegging. 
 
Forslaget er delvis i tråd med privat innspill. 
Rådmannen forslår i tillegg at sentrumsområdet 
utvides ytterligere, samt at det stilles krav om 
felles planlegging for et større område.  
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24 Stabekk: Professor Kohts vei 77 - 87 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig boligområde 
 
Det foreligger 2 private innspill innenfor området. 
For PK vei 85-87 ønskes endring til 
næringsformål. 
For PK vei 77-79 ønskes endring til boligformål. 
Rådmannen anbefaler at hele området PK vei 77 - 
87 bør utvikles med utgangspunkt i boligformål. 

 

 Høvik 
 

25 Høvik, Snoveien 17/19 – nytt boligområde 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: nytt boligområde 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill. 
 

 

26 Høvik, Markalleen - nytt boligområde 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig boligområde 
 
Rådmannen foreslår transformasjon til tett 
boligbebyggelse i tråd med anbefalinger fra 
senteranalysen. 

 

 Lysaker 
 

27 Lysaker, Granfos Næringspark 
Endring fra: eksisterende erverv 
Endring til: kombinert formål, næring og bolig, 
hensynssone felles planlegging. 
 
Forslag er i tråd med privat innspill. Rådmannen 
foreslår i tillegg krav om felles planlegging. 
 

 



 
 

Side 141 av 150 
 

28 Lysaker, Teleplanlokket 
Endring fra: eksisterende veiareal 
Endring til: fremtidig næringsbebyggelse 
 
Forslaget er delvis i tråd med privat innspill, hvor 
det foreslås utvidelse av næringsområdet mot 
nord og syd. Rådmannen foreslår at 
næringsområdet kun utvides mot syd. 
 

 

 Eiksmarka 
 

29 Eiksmarka senter 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig sentrumsformål 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill. 
 

 

30 Eiksmarka – nytt boligområde 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig boligområde 
 
Rådmannen foreslår transformasjon til tett 
boligbebyggelse, i tråd med anbefalinger fra 
senteranalysen 

 

31 Eiksmarka – tennisbaner 
Endring fra: eksisterende friområde 
Endring til: fremtidig idrettsanlegg 
 
 
Rådmannen foreslår at tennisbanene avsettes til 
idrettsformål, i tråd med faktisk bruk 
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 Øvrige sentre/knutepunkter 
 

32 Slependen: Slependveien 54-58 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig boligområde, hensynssone 
felles planlegging. 
 
Forslaget er delvis i tråd med privat innspill. 
Rådmannen foreslår krav om samlet plan for et 
større område mellom jernbanen og 
Slependveien. 
 

 

33 Jar, Bærumsveien 108 
Endring fra: nåværende sporveisareal, 
nåværende friområde 
Endring til: nytt boligområde 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill 
 

 

34 Sandvika, Bjørnegård – ny skole 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig tjenesteyting 
 
 
Rådmannen foreslår at det avsettes areal til 
fremtidig skole i Sandvika. Området er ett av 3 
alternative skoletomter. 

 

 Øvrige områder 
 

 

35 Kirkerudbakken 
Endring fra: eksisterende friområde 
Endring til fremtidig idrettsanlegg 
 
Forslaget er delvis i tråd med privat innspill. Dette 
omfattet i tillegg spørsmål utvidelse av 
Kirkerudbakken mot syd. Utvidelse mot syd 
avklares i KDP for Tanumplatået. 
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36 Oustøya 
Endring fra: eksisterende vannareal for allment 
friluftsliv 
Endring til: fremtidig småbåthavn 
 
Forslaget er delvis i tråd med privat innspill, hvor 
det foreslås idrettsanlegg på land og småbåthavn 
i sjø. Rådmannen foreslår kun endring i sjø til 
fremtidig småbåthavn.  

 

37 Strand småbåthavn 
Endring fra: eksisterende vannareal for allment 
friluftsliv 
Endring til: fremtidig småbåthavn 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill. 
 

 

38 Øverland, Griniveien 405/415 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig tjenesteyting 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill.  
 
 
 

 

39 Ila, Østernvannveien – ny gravplass 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig grav og urnelund 
 
Rådmannen foreslår at området avsettes til 
fremtidig gravplass. Utvidelsen berører marka. 
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40 Kolsåsbakken – parkeringsplass 
Endring fra: eksisterende boligområde 
Endring til: fremtidig idrettsanlegg 
 
Rådmannen foreslår at området avsettes til 
idrettsanlegg, i tråd med dagens funksjon som 
parkering for idrettsanlegget 

 

41 Lommedalen – nytt idrettsanlegg 
Endring fra: eksisterende LNF 
Endring til: fremtidig idrettsanlegg 
 
Rådmannen foreslår at eksisterende idrettsanlegg 
ved Lommedalen skole utvides mot sør. 

 

42 Steinskogen 
Endring fra: eksisterende LNF (marka) 
Endring til: fremtidig råstoffutvinning 
 
Forslaget er i tråd med privat innspill om 
utvidelse av uttaksområde for Steinskogen 
pukkverk. Utvidelsen berører marka. 

 

43 Bjørum – bestemmelsesområde 
Krav om regulering – midlertidig 
gjenvinningsanlegg 
 
Rådmannen foreslår at området kan reguleres til 
midlertidig gjenvinningsanlegg. 
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44 Lommedalen, Johnsrud golfbane - 
bestemmelsesområde 
Krav om regulering – golf 
 
Rådmannen foreslår at eksisterende golfbane 
reguleres til formål golf.  
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Forslag til plankart, bestemmelser og retningslinjer 

Plankart 

Plankart og bestemmelser er utarbeidet etter ny plan- og bygningslov, og skiller seg 
derfor fra gjeldende plan på en del områder. Formål og tegneregler for utforming av 
plankartet er endret. Plankartet er denne gangen utformet med en høyere 
detaljeringsgrad. Det betyr at kommuneplanen i større grad enn før gjenspeiler 
reguleringssituasjonen. Etter Rådmannens vurdering gir dette større lesbarhet, og det blir 
lettere å se viktige sammenhenger og strukturer i plankartet.  

Ny struktur på bestemmelser og retningslinjer 

Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel skal legges til grunn ved kommunens 
behandling av planforslag og søknader om tiltak. Retningslinjene utfyller bestemmelsene 
og angir viktige hensyn og tema for saksbehandlingen.  
 
Bestemmelsene er utformet etter ny planlov (PBL 08) og skiller seg fra gjeldende 
bestemmelser ved at strukturen i lovteksten i stor grad speiles i bestemmelsenes 
oppbygging. Hensikten med ny oppbygging er primært å øke lesbarheten og synliggjøre 
koblingen mot lovteksten.  
 
Bestemmelsene inneholder nå 4 hovedkapitler: 
 

- Generelle bestemmelser og retningslinjer 
- Bestemmelser og retningslinjer for arealformål 
- Bestemmelser og retningslinjer for hensynssoner 

 
Ved utforming av bestemmelsene er det lagt vekt på å unngå bestemmelser om forhold 
som er regulert i annet lovverk eller i teknisk forskrift (TEK). Dette har blant annet ført til 
at gjeldende bestemmelser om universell utforming er tatt ut, da dette er ivaretatt i TEK.  
 
Kommunens vedtekter er gjennomgått og er nå en del av kommuneplanens 
bestemmelser.  

Vesentlige endringer i bestemmelser og retningslinjer 

 
Endringer i bestemmelser om plankrav 
Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble det avdekket et behov for 
større styring av hvor nye boliger bygges i kommunen. Arealstrategien har fulgt opp ved å 
slå fast at: 
 

- Kommunen skal styre boligbyggingen mot fortetting i utvalgte områder og 
begrense fortetting i resten av kommunen.  

  
Større styring av boligbyggingen foreslås i kommuneplanen på i hovedsak to måter. 
Stimulering av boligbygging ved å utpeke strategiske utbyggingsområder som følges opp 
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med arealer til blant annet offentlig tjenesteyting. Redusere boligbygging gjennom 
endringer i reguleringspraksis og endringer i kommuneplanbestemmelsene. Sistnevnte er 
fulgt opp i forslag til nye bestemmelser ved at: 
 

- Dagens unntak fra plankravet for småhusbebyggelse med inntil 4 boenheter er 
fjernet.  

- Det innføres plankrav for alle nye boenheter, med unntak for sekundærleiligheter 
inntil 55m². 

- I regulerte strøk endres dagens harmoniseringsregler noe, slik at 
reguleringsplanene styrkes som hjemmelsgrunnlag.  

 
Krav om reguleringsplan for nye boliger vil først og fremst berøre grunneiere i uregulerte 
strøk. I Bærum finnes ca. 28 000 grunneiendommer som ligger innenfor boligformålet i 
gjeldende arealdel. Av disse er ca. 7000 i uregulerte strøk, hovedsakelig i østre Bærum. 
Kartet under viser lokaliseringen av uregulerte boligeiendommer i Bærum.  
 

 
 
Forholdet til reguleringsplaner 
Forslaget til nye bestemmelser innebærer også en forsterkning av gjeldende 
reguleringsplaner som hjemmelsgrunnlag. Erfaringen fra gjeldende arealdel er at det 
foregår en relativt stor fortetting innenfor regulerte områder, der fortettingen overskrider 
det som opprinnelig var forutsatt ved regulering.  Hovedårsaken ligger i gjeldende 
arealdels bestemmelser som tillater utnyttelse % BYA 20 % i alle planer vedtatt før 
1.1.1980.  
 
I byggesaker har det vist seg juridisk utfordrende å opprettholde viktige planelementer i 
de eldre reguleringsplanene. Spesielt gjelder dette antall hus pr eiendom og 
tomtedelinger. Konsekvensen er en «planløs» fortetting i planlagte, regulerte områder, 
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noe som medfører stort press på teknisk og sosial infrastruktur og estetisk forringelse av 
eldre boligområder.  
 
Reguleringsplanene foreslås derfor styrket ved at: 
 

- Dagens bestemmelse om at utnyttelse % BYA 20 % gjelder for planer der 
bebyggelsen er vist sjablongmessig tas ut. 

- Det presiseres at boligtype, antall boenheter, delelinjer og andre planelementer 
vist i reguleringsplaner gjelder 

- Det ikke tillates deling eller etablering av nye boenheter utover det som 
reguleringsplanen åpner for.  

- Utnyttelse % BYA 20 % gjelder som før for planer eldre enn 1.1.1980, men kun der 
det ikke foreligger detaljert plankart.  

 
Byggegrense mot sjø 
I gjeldende arealdel er bestemmelser om byggegrense mot sjø utformet slik at 
byggegrenser i reguleringsplanene gjelder, uansett vedtakstidspunkt. I uregulerte strøk 
langs sjø gjelder 30 meters byggegrense.   
 
Bestemmelsen avløste bestemmelse i kommuneplan 2002 – 2020, der 30 meters 
byggegrense mot sjø i gjaldt alle områder, med unntak av områder der reguleringsplan 
eller bebyggelsesplan angir strengere byggegrense.  
 
Det aller meste av strandsonen er regulert, hvilket betyr at i de fleste byggesaker vil 
reguleringsplanen være bestemmende for byggegrense mot sjø.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for planlegging (RPR) i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen 
trådte i kraft i 9.7.1993, og er lagt til grunn for senere reguleringsplaner i kystsonen. 
Flertallet (66 %) av reguleringsplaner i kystsonen er imidlertid vedtatt før 1993, og kan 
følgelig være utarbeidet uten de mål og føringer fastlagt i RPR. 
 
Statlige planretningslinjer (SPR) for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
ble fastsatt i 2008 og gjelder i 100-metersbeltet langs sjøen. RPR for Oslofjordregionen 
videreføres i de nye retningslinjene. I forbindelse med kommuneplanen skal strandsonen 
vurderes i lys av føringene i SRP.  
 
For å bringe kommuneplanen i tråd med overordnede føringer for planlegging i 
strandsonen foreslås at bestemmelsene slik de fremsto i KP 2002-20 igjen gjøres 
gjeldende for uregulerte områder og områder som ble regulert før innføringen av RPR for 
Oslofjordregionen (9.7.1993).  Det betyr at byggegrensen på 30 meter gjeninnføres, med 
unntak av der reguleringsplaner/bebyggelsesplaner har strengere byggegrense.  
 
Områder som er regulert etter 1993 skal være i tråd med RPR for Oslofjordregionen, og 
her gjelder byggegrensen i reguleringsplanene.  
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Hensynssone samlet planlegging 
Ny planlov gir anledning til å definere områder som skal undergis felles planlegging og at 
det skal brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler. Kravet om felles planlegging vil være 
et vilkår for at hele eller deler av utbyggingsområdet kan tas i bruk. Kravet sikrer at ulike 
forslagsstillere innenfor sonen må samarbeide om planutarbeidingen.  
 
Hensikten med hensynssonen er å sikre en helhetlig planlegging i områder som har 
særskilte planmessige utfordringer. I hovedsak er hensynssonen lagt i foreslåtte 
utbyggingsområder som: 
 

- Arealmessig er av en størrelse som tilsier et samarbeid mellom kommunen og 
grunneiere/utbyggere for å sikre viktige samfunnsinteresser gjennom utbyggingen 

- Er beliggende i områder med kompliserte, planmessige sammenhenger. 
 
I alt foreslås 15 hensynssoner av denne typen. Følgende bestemmelser er knyttet til 
hensynssonen: 
 
§ 33 Bestemmelser for 
hensynssone med krav om 
felles planlegging  
(pbl § 11-8 e) 

  
§ 33.1  
Innenfor områder angitt som 
hensynssoner skal det 
gjennomføres en samlet 
områderegulering før 
detaljregulering og 
gjennomføring av tiltak. 
Innenfor områdene kan det 
gjennomføres jordskifte for å 
fastsette verdier og 
kostnadsfordeling og fordele 
utbyggingsgrunn uavhengig 
av dagens eiendomsstruktur. 

 

 
Retningslinjer for områderegulering 
 

- Ny bebyggelse nær sentre og knutepunkter/stasjoner på bane skal ha høy tetthet 
- Gode gang- og sykkelforbindelser til nærmeste senter/knutepunkt/stasjon skal ivaretas 
- Behov for arealer til offentlig tjenesteyting skal ivaretas 
- Sammenhengende grønnstruktur skal ivaretas og styrkes 
- Områdets særpreg, historiske trekk, viktige kulturminner og kulturmiljøer skal ivaretas 
- Det skal utformes rekkefølgebestemmelser som ivaretar hensyn til kapasitet på offentlig 

tjenesteyting og teknisk infrastruktur 
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Vedlegg 
 

- Plankart – kommuneplanens arealdel 2015-30 (dokument 1786388) 
- Bestemmelser og retningslinjer (dokument 2135764) 
- Konsekvensutredning av utvalgte innspill (dokument 2363347) 
- ROS-analyse av forslag til arealbruksendringer (dokument 2363383) 
- Vurdering av innspill til arealbruksendringer (dokument 2365326) 
- Vurdering av planer i strandsonen (dokument 2374692) 
- Senteranalyse for Bærum kommune (dokument 2279226) 
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ØKONOMIRAPPORTERING MED AKTIVITETSTALL 
30.09.2014 
 
 
Innledning 
 
Prognosen for september viser et merforbruk i størrelsesorden 13-18 mill. Bakgrunnen for at det er 
en usikkerhet i prognosen i denne størrelsesorden er i hovedsak: 

• Tilskudd fra Helsedirektoratet – tallene må kvalitetssikres ytterligere 
• Behov for å gradvis overføre brukere av korttidsplasser til langtidsplasser – usikkerhet i 

forhold til kortsiktige merkostnader 
Dette er ikke innarbeidet i prognosen, men vil bli gjort ved neste rapportering.  
 
 
For at rapporteringen kan vise et realistisk og et helhetlig bilde av den økonomiske situasjonen og 
andre forhold i bydelen, vil rapporteringsstrukturen endres fra og med 2015. Rapportering vil 
synliggjøres per resultatenhet og samlet med fokus på økonomi, sykefravær og nytt fra enhetene. 
Rapporteringen skal tydeligere utviklingstrekk og i større grad gi sikrere prognoser. 
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 KOSTRA-rapportering:  
 

Funksjons 
område 

Budsjett 
hittil i år 

Korrigert 
regnskap 

Budsjett- 
avvik 

Regulert 
budsjett 

Prognose 
2014 

Prognose- 
avvik 

Avvik 
øremerk. 

Avvik 
ordinær drift 

    hittil i år hittil i år 2014     midl   
FO1 84 966 83 800 1 166 109 242 111 142 -1 900   -1 900 
FO2A 311 761 330 270 -18 509 348 172 352 672 -4 500   -4 500 
FO2B 68 650 77 526 -8 876 92 114 103 914 -11 800   -11 800 
FO3 432 738 440 656 -7 918 589 557 594 407 -4 850   -4 850 
FO4 64 634 62 678 1 956 88 289 83 289 5 000   5 000 
Bydelen totalt 962 749 994 930 -32 181 1 227 374 1 245 424 -18 050 0 -18 050 

 
 
 
 
Resultatenheter:  
 

Resultatenheter 

Regnskap 
hittil i år 
(1000) 

Budsjett 
hittil i år 
(1000) 

Avvik 
(1000) 

Budsjett 
Dok 3 
2014 

(1000) 

Justert 
budsjett 

2014 
(1000) 

Prognose 
2014 

(1000) 
100 Fellestjenester  48 024 55 128 7 104 89 853 77 659 -800 
101 NAV kommune  47 552 46 176 -1 375 53 519 58 622 -600 
102 Økonomisk sosialhjelp -kvalifisering  62 221 64 324 2 103 78 172 87 898 5 000 
103 Frivilligsentraler  781 819 38 1 324 1 335 0 
104 Psykiatri  9 141 9 943 802 14 170 13 410 100 
105 Legetjeneste  1 401 2 140 739 1 527 2 829 0 
200 Kommunale barnehager  99 003 100 740 1 737 131 318 134 247 9 000 
201 Kommunale barnehager,  lokaler  20 364 16 513 -3 851 20 803 22 015 0 
202 Ikke kommunale barnehager  194 424 177 534 -16 890 170 500 166 097 -13 500 
203 Barneparker  70 85 15 97 97 0 
204 Ungdomstjenesten  7 521 8 117 597 9 201 10 964 0 
205 Helsestasjon  12 134 13 676 1 542 17 950 18 472 700 
206 Pedagogiske tjenester  11 514 11 556 41 14 319 15 980 0 
207 Barnevern  54 371 43 510 -10 861 57 407 58 315 -12 500 
300 Bestillerkontor  18 516 18 032 -484 23 925 23 796 -500 
301 Bestillerkontor - praktisk bistand  45 529 42 538 -2 990 61 183 55 531 -3 000 
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie  63 648 61 125 -2 522 82 305 82 466 -4 500 
303 Bestillerkontor - støttetjenester  31 714 35 799 4 084 48 125 46 730 -100 
304 Bestillerkontor - institusjon  181 927 171 999 -9 928 263 799 257 611 -1 350 
305 Seniorsentre  4 270 4 070 -200 4 660 5 427 0 
310 Praktisk bistand - utøvende  6 057 8 181 2 124 4 175 11 706 2 500 
311 Hjemmesykepleien - utøvende  7 569 7 516 -52 3 576 11 428 -3 000 
312 Samlokaliserte boliger  67 180 63 226 -3 954 62 855 64 737 4 500 

 
994 930 962 749 -32 181 1 214 763 1 227 374 -18 050 
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Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter  
 
 
100 – Fellestjenester: 
Bydelen gikk ut av 2013 med et merforbruk på 5,8 mill. og det er funnet dekning på 5,0 mill. 
 
For at barnehagene skal kunne sammenlignes med private barnehager, er pensjonsutgiftene redusert med 
4,5 mill og tatt ut av barnehagebudsjettet. Totalt går de kommunale barnehagene med et mindreforbruk eks. 
disse midlene. I tillegg vil bydelen spare inn 0,5 mill på midler avsatt til midlertidig uførepensjon og AFP.  
Det gjenstår 0,8 mill det ikke er dekning for. 
 
Leieinntekter for gater og torg har vært mellom 3,9 – 4,3 mill i året. I år er det budsjettert med en forventet 
inntekt på 3,5 mill. I budsjettjusteringssaken fra juni ble inntektene økt med 0,5 mill. Pr september har 
bydelen innkassert 3,5 mill. Det er knyttet en liten risiko for at juletresalg og andre utleieinntekter 
relatert til jul vil dekke inn resterende 
 
Bydelen har mottatt tilskudd til 40 dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens fra 
helsedirektoratet.  Det er etablert plasser i tråd med bevilgningen og antallet vil bli kvalitetssikret i løpet av 
oktober. I november rapporteringen vil det bli klart om bydelen kan innspare 5,0 mill. i forbindelse med 
dette prosjektet, noe som kan forbedre prognosen betraktelig.  
 
Prognose:  – 0,8 mill 
 
101 – NAV kommune: 
Det kjøpes fortsatt for mange rusplasser. Det jobbes med å identifisere andre og rimeligere tiltak til denne 
målgruppen. 
 
Prognose:  -0,6 mill. 
 
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 
Budsjettet for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet ble i budsjettjusteringssaken i juni økt 
med 10 mill. Gjennomsnitt utbetaling av sosialhjelp pr måned 1. halvår var på 5,9 mill, redusert til 5,2 mill. 
de siste tre månedene. Antall klienter har økt fra 520 i august til 555 i september. Utbetalt stønad har økt 
tilsvarende fra 10 252 til i underkant av 11 000.  
 
Tiltakene som ble igangsatt i begynnelsen av året har gitt resultater. Forutsetning for prognosen er en utgift 
på gjennomsnitt 5,5 mill. i sosialhjelp de resterende 3 månedene. 
 
Prognose:  +5 mill. (kvalifisering +2,5 mill og sosialhjelp + 2,5 mill) 
 
104 – Psykiatri 
En vakant stilling gir en besparelse på 0,1 mill. 
 
Prognose:   +0,1  mill. 
 
200 – Kommunale barnehager 
Totalt vil barnehagene få et mindreforbruk på 3,0 mill. I tillegg forventes kompensasjon av nye plasser med 
6 mill. fra byrådsavdelingen. 
 
Prognose:  +9,0 mill. 
 
201 – Kommunale barnehager – lokaler 
Den manglende husleie til Fredrikke barnehage ble budsjettjustert i juni. Resultatenheten går derfor i 
balanse. 
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Prognose: balanse 
 
202 – Ikke kommunale barnehager 
Tilskudd til ikke kommunale barnehager ble vurdert til et mindreforbruk på 3,7 mill i mai.  Dette ble 
budsjettjustert i forbindelse med saken i juni.  Det viser seg imidlertid at utgiftene blir høyere enn forventet.  
Utover tilskuddet for 2014 er det utbetalt et halvårs beløp til studentenes barnehage gjeldende for 2013 som 
skulle vært utgiftsført i fjor, differanse mellom budsjett og regnskap for 2012, søskenmoderasjon, og 
endringer 2014.   Dette beløper seg til 7,2 mill. Noe av dette er forventet å bli kompensert, i tillegg for nye 
plasser 2013.  
 
Prognose:  -13,5 mill. 
 
205 – Helsestasjonen 
Besparelser på lønnsutgifter på helsestasjonen gir et mindreforbruk. November rapporten vil vise om det 
kan bli ytterligere besparelser da lønnsrefusjoner på prosjekter er inntektsført.  
 
Prognose:  +0,7 mill.  
 
207 – Barnevernet 
Det er alltid risiko forbundet med omfanget av aktivitet innen barnevernet Bydelen hadde et stort 
merforbruk på 63,4 mill. i 2012. I 2013 ble disse redusert til 56,2 mill. Det er budsjettert  57,4 millioner 
i inneværende år, økt med  1,0 million i juni. Dette utgjør et samlet budsjett på 58,4 millioner i 
2014.  Regnskapet blir korrigert for etterslep hver måned. For at periodiseringen skal gi riktig bilde av 
situasjonen, må Familia (program hvor utbetalingsplaner blir registrert) være ajour og oppdatert.  Det 
oppdages stadig feilregistreringer som svekker kvaliteten på prognosen. Det er igangsatt tiltak for å 
minimere risiko for feilregistrering. Det er tiltak utenfor familien som har det store merforbruket. 
 
Prognose:  -12,5 mill.  
 
300 – Bestillerkontor 
Merforbruk på lønnsutgifter vil utgjøre 0,5 mill 
 
Prognose:– 0,5 mill.  
 
301 – Bestillerkontor – praktisk bistand: 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
Bestiller og utøvede tjeneste rapporteres under ett.  Brukerstyrt personlig assistent (BPA) inngår også i 
denne resultatenheten.  Det er inngått flere nye avtaler på BPA utover budsjettrammen.  Antall 
vedtakstimer i praktisk bistand var lavere enn budsjetterte timer og dette ble korrigert ved budsjettjustering 
i juni. Imidlertid har antallet vedtakstimer økt og pr. september prognostiseres det med et merforbruk.   
Den utøvende delen hadde for lav nærværstid og ble justert deretter i budsjettjusteringssaken i juni. Det har 
resultert i et mindreforbruk på utøvende tjeneste uten at nærværstiden er blitt høyere. Prognosen er basert 
på tilsvarende aktivitet resten av året. Det vises til egen tabell under som viser utregning av resultatet for 
bestiller og utfører. 

Resultat ordinær Praktisk bistand         

Bestillerkontor:   Utførte/ Antall       

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett 555  6000 9 29 970 000   

Resultat kommunalt 552 4296 9 21 342 528   

Resultat private 530 2048 9 9 768 960   

Gj.sn resultat privat/komm 545 6344 
 

31 111 488   
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Resultat pr september 10 -344   -1 141 488 -1 000 000 

Utførerenheten: Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 552 4296 9 21 342 528   

Resultat 656 4296 9 25 363 584   

Resultat pr september -104 0 -4 021 056 -4 021 056 

Budsjettjustert, juli         7 483 000 

  
 

  

Prognose innsatsstyrt 552 4000 3 6 624 000   

Prognose rest av året 788 4000 3 9 456 000   

Prognose rest av året -236 0 -2 832 000 -2 832 000 

Sum prognose utfører. 
2 500 000 

 

Gj.snitt timepris 2014 689 689 5 %   

        Totalt 1 500 000 

 
Prognose: 
301 – -3,0 mill (BPA -2,0 mill) 
310 – +2,5 mill  
 
302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie: 
311 – Hjemmesykepleie – utøvende: 
Bestiller og utøvede tjeneste rapporteres under ett.  
Det er for høy aktivitet i hjemmesykepleien i forhold til budsjett.  Tidligere prognose forutsatte en nedgang 
i antall timer og høyere nærværstid. Det viser seg imidlertid at forutsetningene ikke har slått til og den 
negative prognosen må økes. Det er iverksatt tiltak for å få antall timer ned. Prognosen er basert på 
tilsvarende aktivitet resten av året. Det vises til egen tabell under som viser utregning av resultatet for 
bestiller og utfører. 
 
Resultat ordinær hjemmesykepleie         

    Utførte/ Antall       

Bestillerkontoret 
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett til disp jan-sept 809 8500 9 61 888 500   

Resultat kommunal 791 7702 9 54 830 538   

Resultat privat 738 1507 9 10 009 494   

Gj.snitt resultat priv/komm 782 9209 64 840 032   

Resultat pr sept 18 -709   -2 951 532 -4 500 000 

Utførerenheten: Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 791 7702 9 54 830 538   

Resultat 862 7702 9 59 752 116   

Resultat pr sept -71 0 -4 921 578 -4 921 578 

Budsjettjustert, juli         7 785 000 

    

Prognose innsatsstyrt 791 7500 3 17 797 500   

Prognose rest av året 1070 7500 3 24 075 000   

Prognose rest av året -279  0 
 

-6 277 500 -6 277 500 

Sum prognose utfører. -3 000 000 

Gj.snitt timepris 2014 914 914 6 %   

        Totalt -7 500 000 
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Prognose: 
302 – -4,5 mill  
311 – -3,0 mill  
 
303 - Bestillerkontor  – støttetjenester: 
Trygghetsalarmer har et mindreforbruk på 0,2 mill, mens varig tilrettelagt arbeid (VTA) har et merforbruk 
på 0,3 mill 
 
Prognose:  -0,1 mill 
 
304 – Bestillerkontor – institusjon: 
Måltallet på institusjonsplasser i 2014 er 489.  Dette ble redusert med 2 i forbindelse med 
budsjettjusteringssaken i juni. Forbruket tidligere i år har ligget noe over måltallet, mens det både for 
august og september har ligget under måltall.  Det er knyttet stor risiko for at utgiftene økes 
dersom brukere blir liggende på sykehus over tiden, eller der er behov for korttidsplasser utover 
enblock.  
 
Det er per september 15 personer som er på kortidsplass og som er i behov av/har vedtak på 
langtidsplass. Det gjennomføres nå en gradvis overføring til langtidsplasser, noe som innebærer 
økt forbruk av langtidsplasser. Effekten av overføringen reduserer kjøp av korttidsplasser utover 
enblock og overliggere. Det forventes av dette tiltaket vil medføre økte utgifter på kortsikt. 
Nærmere vurderinger gjøres i neste rapportering. Vederlagsinntektene er noe usikre sett i relasjon 
til resultat av etterberegning og den skattefrie desembermåneden. 
 
Institusjonsplasser: 
 

TOTAL OVERSIKT Status Status Status Status Status Status Status Status Status Måltall  

INSTITUSJONSPLASSER 31.01.14 28.02.14 31.03.14 30.04.14 31.05.14 30.06.14 31.07.14 31.08.14 30.09.14 2014 

SOMATISK 1,00 318 315 322 324 318 312 311 314 312 319 

SKJERMET 1,29 85 86 83 84 83 85 82 81 81 79 

FORSTERKET 1,47 13 13 13 14 12 12 12 12 13 13 

X-TRA FORSTERKET 1,86 5 5 5 4 5 5 5 6 6 3 

KORTTIDSPLASSER 1,09 36 36 37 41 35 43 44 41 39 36 

REHABPLASSER 1,15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 

VENTEPLASSER 1,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALDERSHJEMSPLASSER 0,82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 464 462 467 474 460 464 461 461 458 460 

 
PSYKIATRIPLASSER 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 

ANDRE HELDØGN 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 

SUM ANDRE PLASSER 28 29 28 27 27 27 27 27 27 27 

TOTAL ANTALL INSTITUSJONSPLASSER  492 491 495 501 487 491 488 488 485 487 

Vederlagsplasser 447 446 449 452 444 440 436 439 438 439 

 
Prognose: -1,35 mill  
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312 – Samlokaliserte boliger: 
Etter budsjettjusteringssaken i juni ser det ut til at de kommunale boligene vil holde budsjettet. Det er heller 
ikke store avvik på boligene bydelen kjøper.  Kompensasjonen for ressurskrevende er satt til 21,0 mill for 
2014. I 2013 utgjorde dette 25,5 mill. Det forventes at kompensasjonen i 2014 vil bli samme 
størrelsesorden som i 2013, noe som forbedrer prognosen. 
 
Prognose: + 4,5 mill 
 
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg vedtar økonomirapportering med aktivitetstall 30.09.2014.  
 
 
 
 
 
Kari Andreassen 
bydelsdirektør 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak         333/14 
 
         HUSK-sak    132/14 
 
 
Møtedato: 04.11.14 
 
 
 
 
 
 
BUNNPRIS RUSELØKKA, PARKVEIEN 80 – SALGSBEVILLING E TTER EIERSKIFTE 
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Duy Q. Ngo AS 
om salgsbevilling etter eierskifte ved Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80.  
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at salgsbevilling ikke bør innvilges 
ved Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80. 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Duy Q. Ngo AS om salgsbevilling ved 
Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80 innvilges.  

 
 
 
 
 
 
Kari Andreassen 
bydelsdirektør 
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Oslo kommune
Næringsetaten

Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no
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Dato: 02.10.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
SLAB-2014-02230Wigenstad, Skule00347

SØKNADOMBEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra DUY Q. NGO AS om salgsbevilling etter
eierskifte ved Bunnpris Ruseløkka, Parkveien 80.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Sosialtjenesten,ved bydelsutvalg
ellerbydelsadministrasjon,skalavgihøringsuttalelsepå søknaderom salgs-og skjenkebevillingertil
Næringsetateninnen28 dager,jf. verbalvedtakfatteti Bystyret11.12.2013,1173.Fristen kan forlenges
ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke
for høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Wigenstad, Skule
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 00347

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Bunn pris Ruseløkka

Telefon

Gateadresse

Parkveien 80

Postnr.

0254

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjonlnavn

DUY Q. NGO AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

914007003

Selskapsform

Postadresse

C/o i.k. lykke as

Postnr.

7005

Poststed

TRONDHEIM

Telefon

Søknad om

Salgsbevilling Eierskifte

Beskrivelse

«Dagligvarebutikk»

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne Skjenketid inne Åpningstid ute Skjenketid ute

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for sendes ved behov.



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak         334/14 
 
         HUSK-sak     133/14 
 
 
Møtedato: 04.11.14 
 
 
 
 
 
 
KAVAKAVA, PILESTREDET 75C – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Kavakava AS 
om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Kavakava, Pilestredet 75C.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Kavakava i Pilestredet 75C.  
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Kavakava AS gis serverings- og skjenkebevilling ved 
Kavakava, Pilestredet 75C.  
Eiendommen, Pilestredet 75C ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kari Andreassen 
bydelsdirektør  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottakbfr.oslo.kommune.no

Dato: 09.10.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
SASTY-2014-02262 Dokka, Milla Søvik 02296

SØKNAD OM BEVILLING ETTER EIERSKIFTE

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra KAVAKAVA AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Kavakava, Pilestredet 75 C.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker
innen mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

I denne forbindelse vises det til Bystyrets verbalvedtak H73 av 11.12.2013: Sosialtjenesten, ved
bydelsutvalg eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse på søknader om salgs- og
skjenkebevillinger til Næringsetaten innen 28 dager.

Fristen kan forlenges ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten
varsles. Fristen gjelder ikke for høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert
fjerde år.

Med hilsen

Milla Dokka
saksbehandlerri Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887

Tollbugata 27, 3. et. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJSKJEMA:
FORESPØRSEL OM BYDELSUTVALGETS / BYDELENS UTTALELSE TIL
SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING

Saksnr: 02296

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Kavakava

Telefon

22 60 22 30

Gateadresse

Pilestredet 75 C

Postnr.

0354

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

KAVAKAVA AS

Organisasjonsnummer:

997132521

Selskapsform

AS

Postadresse

Pilestredet 75 C

Postnr.

0354

Poststed

OSLO

Telefon

22 60 22 30

Tilleggsopplysning: Eierskiftet gjelder endringer i eierforhold / aksjeeierandeler.
Vedlegg: Ingen

Godkjent og ekspedert elektronisk

Beskrivelse

EIERSKIFTE

Søknad om

Serverings- og skjenkebevilling

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

01:00

Skjenketid inne

00:30

Åpningstid ute Skjenketid ute
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FORESPØRSEL OM FORSTÅELSE AV FORSKRIFT OM ÅPNINGSTI DER FOR 
SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER I BYDEL FROGNER § 5 – UTTALELSE FRA 
BYDEL FROGNER  
 
Bydel Frogner har fra Næringsetaten (NAE) mottatt brev av 25.09.2014 med forespørsel om 
forståelsen av Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner av 
27.08.2013, § 5. 
 
NAE viser til en klage de har mottatt fra en beboer i Bydel Frogner, det er en klage på 
åpningstidene på stedene Fru Burums i Skovveien 3, og Brassereie Mares i Skovveien 1.  
Klager anfører at åpningstidene ved disse to stedene er i strid med Forskrift om åpningstider for 
serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner av 27.08.2013, § 5.  
 
Fru Burums og Brasserie Mares har begge åpnings- og skjenketid til henholdsvis kl 0330 og kl 
0300 inne og kl 2400 og kl 2330 ute. Åpningstidene for disse stedene er fastsatt i vedtak av NAE 
med hjemmel i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner av 
27.08.2013, § 5, første ledd, første setning, jf. § 5, andre ledd, og § 6, andre ledd.  
 
I § 5, første ledd, første setning, fremkommer det at eiendommer som ligger i hovedferdselsårene i 
bydelen hvor det finnes næringslokaler skal holde lukket inne mellom kl 0330 og kl 0600. Hvilke 
gater som skal regnes for å være hovedferdselsårer følger av en uttømmende liste i bestemmelsens 
andre ledd.  
Videre fremkommer det i andre setning i første ledd at serveringssteder som ikke har umiddelbar 
nærhet til beboere, vegg i vegg, eller i etasjen over får utvidet åpningstid til kl 0330.  
 
Klager mener disse to setningene må tolkes som to kumulative vilkår. For at et serverings- og 
skjenkested skal kunne få utvidet tid etter forskriftens § 5 må det aktuelle stedet, etter klagers 
fortolkning av bestemmelsen, ligge i en av bydelens hovedferdselsårer og ikke ligge i umiddelbar 
nærhet til beboere.  
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NAE tolker § 5, første ledd slik at første og andre setning skal være alternative vilkår. Etter NAEs 
oppfatning er kriteriene for å få utvidet åpningstid etter § 5 at serveringsstedet enten ligger i en av 
bydelens hovedferdselsårer eller at stedet ikke har umiddelbar nærhet til beboere. Begge vilkårene 
må dermed ikke være oppfylt for å få utvidet åpningstid slik NAE har tolket § 5.  
 
På bakgrunn av klagers anførsel om brudd på forskriften, ber NAE om en uttalelse fra Bydel 
Frogner på hvordan forholdet mellom § 5, første ledd, første setning, og andre setning skal tolkes, 
og om NAE anvender forskriftens bestemmelse korrekt.  
Dersom bydelen legger til grunn annen fortolkning av bestemmelsen ber NAE om en redegjørelse 
for hvordan bestemmelsen skal tolkes.  
 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  

Frogner bydelsutvalg bekrefter at Næringsetaten har tolket og anvender bestemmelser i 
Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenketider i Bydel Frogner § 5 korrekt og i 
tråd med bydelsutvalgets intensjon.  

 
 
 
 
 
 
Frogner 16.10.2014 
 
 
 
 
 
 
Kari Andreassen 
bydelsdirektør  
 
 



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
Postboks 2400 Solli
0201 Oslo
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FORESPØRSEL OM UTTALELSE FRA BYDEL FROGNER OM FORSTÅELSEN AV
FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG SKJENKESTEDER I
BYDEL FROGNER § 5

Næringsetaten mottok 20.06.2014 og igjen 01.09.2014 en klage fra en beboer i Bydel Frogner
på åpningstidene til to serverings- og skjenkesteder i Skovveien i Bydel Frogner. Stedene
klagen gjelder er Fru Burums, Skovveien 3, og Brasserie Mares, Skovveien 1. Klager anfører at
åpningstidene ved disse to stedene er i strid med Forskrift om åpningstider for serverings- og
skjenkesteder i Bydel Frogner av 27.08.2013, § 5.

Fru Burums og Brasserie Mares har begge åpnings- og skjenketid til henholdsvis kl 0330 og kl
0300 inne og kl 2400 og kl 2330 ute. Åpningstidene for disse stedene er fastsatt i vedtak av
Næringsetaten med hjemmel i Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i
Bydel Frogner av 27.08.2013, § 5, første ledd, første setning, jf. § 5, andre ledd, og § 6, andre
ledd.

I § 5, første ledd, første setning, fremkommer det at eiendommer som ligger i
hovedferdselsårene i bydelen hvor det finnes næringslokaler skal holde lukket inne mellom
kl 0330 og kl 0600. Hvilke gater som skal regnes for å være hovedferdselsårer følger av en
uttømmende liste i bestemmelsens andre ledd. Videre fremkommer det i andre setning i første
ledd at serveringssteder som ikke har umiddelbar nærhet til beboere, vegg i vegg, eller i etasjen
over får utvidet åpningstid til kl 0330.

Klager mener disse to setningene må tolkes som to kumulative vilkår. For at et serverings- og
skjenkested skal kunne få utvidet tid etter forskriftens § 5 må det aktuelle stedet, etter klagers
fortolkning av bestemmelsen, ligge i en av bydelens hovedferdselsårer g ikke ligge i
umiddelbar nærhet til beboere.

Næringsetaten tolker § 5, første ledd slik at første og andre setning skal være alternative vilkår.
Etter vår oppfatning er kriteriene for å få utvidet åpningstid etter § 5 at serveringsstedet enten 
ligger i en av bydelens hovedferdselsårer eller at stedet ikke har umiddelbar nærhet til beboere.
Begge vilkårene må dermed etter vår oppfatning ikke være oppfylt for å få utvidet tid.

På bakgrunn av klagers anførsel om brudd på forskriften, ber Næringsetaten med dette om en
uttalelse fra bydel Frogner på hvordan forholdet mellom § 5 første ledd første setning og andre

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02180 Org. nr: 979594887

Tollbugata 27,3. etg. Telefaks: 23 46 00 50

inngang Øvre Slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kommunano

Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no

0106 OSLO



setning skal tolkes og om Næringsetaten anvender forskriftens bestemmelse korrekt. Dersom
bydelen-legger til grunn en annen fortolkning av bestemmelsen ber vi om en redegjørelse for
hvordan bestemmelsen skal tolkes.

Med hilsen

Astrid Marie Haga Ingrid Marie Pedersen
seksjonsleder saksbehandler

Godkjent og ekspedert elektronisk

Vedlegg: Klage fra Midtbø av 20.06.2014
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Fra: Astrid Marie Haga

Sendt: 1. september 2014 08:20

Til: Postmottak Næringsetaten

Emne: FW: Klage/brudd på åpningstidsforskriftene - Fru Burums og Brasseri

Mares, bydel Frogner

Til registrering

Mvh

Astrid Marie Haga

From: JE Midtbo [mailto:janer-m@hotmail.com]
Sent: Sunday, August 31, 2014 11:19 AM
To: bjarne.oedegaard@gmail.com; Wenche Ørstavik; Gunnhild Haugen; Astrid Marie Haga
Subject: Klage/brudd på åpningstidsforskriftene - Fru Burums og Brasseri Mares, bydel Frogner

Bakgrunn

Bydelene i Oslo fastsetter nå åpningstidene for serverings- og skjenkestedene gjennom lokale

forskrifter.

For bydel Frogner har dette medført byens kanskje mest liberale åpningstider og en sterk

konsentrasjon av (nye) serverings- og skjenkesteder.

Vi som bor i de berørte områdene (såkalte "hovedferdselsårer"), opplever nå et helt

uakseptabelt støynivå - både menneskeskapt, musikk og taxitrafikk - stort sett hver eneste

kveld/natt. Til tidlig på morgenen. I sommer har til og med serverings- og skjenkestedene holdt

sine dører og vinduer åpne til langt på natt. Gjestene og de ansatte trenger jo frisk luft. Mange

av oss som bor her har måttet lukke oss inne og forsøkt å sove på "bakrommet/pikerommet"

mot bakbården.

Politiet har - til tross for Politivedtektene - gitt både muntlig og skriftlig til kjenne at de ikke har

kapasitet til å følge opp ordensproblemene som er skapt av de utvidede åpningstidene for

serverings- og skjenkestedene.

Foruten uakseptabel støy for oss som har bodd i de nå belastede områdene i årevis, er også

masse forsøpling en konsekvens.

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner, Oslo Kommune

Jeg oppfatter forskriftene som mangelfulle og uklare på flere punkter og har tatt dette opp med

bydel Frogner i møte og pr. telefon. Likeledes med Næringsetaten.

(Se bla. nedenfor). Uten at det har skjedd noe.

Jeg har til og med konkretisert flere av manglene og har kommet med forslag til

forbedringer/endringer.



Klage/brudd på åpningstidsforskriftenefor serverings-og skjenkestedeneFru Burumsog
BrasseriMares i bydel Frogner

Etter mye støy og bråk (og forsøpling) tidlig på sommeren i år, tok jeg dette opp med såvel bydel

Frogner som Næringsetaten. Jeg ba først om innskrenking av åpningstiden (kfr. § 8) for Fru

Burums og Brasseri Mares. Uten at noe har skjedd. Den 20. juni i år hadde jeg så en ny samtale

med Næringsetaten som endte opp med en klage på åpningstidsbestemmelsene for de to

stedene (kfr. § 10). Se nedenfor.

Slik jeg leser og forstår åpningstidsbestemmelsene ligger blindveien (!) hvor jeg bor (Skovveien

fra krysset Skovveien/Frognerveien til Bygdøy Alle) i en "hovedferdselsåre" (?). (Kfr. § 5). Dette

til tross for at dette ikke er en gjennomfartsåre av verken trikk, buss, bil eller annet.

Men likevel (Kfr. § 5): "Serveringssteder som ikke har umiddelbar nærhet til beboere, vegg i

vegg, eller i etasjen over får utvidet åpningstid til kl. 03.30" . Og kl. 24.00 ute. Som jeg har

påpekt - se nedenfor til Næringsetaten - har både Fru Burums og Brasseri Mares umiddelbar
nærhet til beboere i etasjen over (2. etasje).

Konklusjonog anmodningom fremdrift

Forskriftene for åpningstider er brutt for både Fru Burums (Skovveien 3) og Brasseri Mares

(Skovveien 1). Disse skjenke- og serveringsstedene må få innskrenket sine åpningstider ute og

inne til hhv. kl. 23 og kl. 01 som er "ordinære åpningstider og normalåpningstider" (kfr. § 6 og §

4).

Jeg ber om at denne saken blir tatt opp på (de) neste møte(ne) i Bydelens HUSK og BU eller i

administrasjonen da det også er uklart for meg hva som menes i § 10:

"Dersom bydelen opprettholder vedtaket sendes saken til Fylkesmannen som klageinstans".

Menes her bydelens politikere eller adiministrasjon? Og hvem sender i så fall saken til

Fylkesmannen?

Jeg forutsetter at Næringetaten, som mottok klagen (se nedenfor) den 20. juni i år har hatt nok

tid til å prioritere og forberede klagen for "bydelen" slik at et vedtak kan fattes snarlig.

Med vennlig hilsen

Jan Erik Midtbø

Skovveien 6B

Tlf. 913 66 266

Subject: Re: Vedrørende Bydel Frogners åpningstidsforskrift - Fru Burums og Brasseri Mares

From: ianer-m@hotmail.com 




Date: Fri, 20 Jun 2014 15:49:37 +0200

To: astrid.marie.haga@nae.oslo.kommune.no

Hei!

Viser til min henvendelse og vår samtale om dette. Takk for ditt svar nedenfor. Mangler det noe

på slutten..?

En kort oppsummering fra meg blir:

- Jeg forstår ikke at Skovveien fra krysset Frognerveien/Skovveien til Bygdøy Alle kan

defineres/forstås som en hovedferdelsåre (paragraf 5) Denne delen av Skovveien er en blindvei

- altså helt uten gjennomfart. Og hvorfor er for eksempel ikke HELE Frognerveien (fra Solli Plass

til Frogner Plass) en hovedferdelsåre? Hovedferdselsåre må defineres presist og konsekvent.

- Dessuten ligger de to nevnte stedene - Fru Burums og Brasseri Mares - i et boligområde - dvs i

et område hvor det ligger boliger nærmere enn 50-60 meter unna serveringsstedet (paragraf 3)

- I tillegg ligger de to nevnte serveringsstedene i umiddelbar nærhet til beboere i etasjen over

(2. etasje). Igjen fra paragraf 5.

Min konklusjon må derfor bli: Forskriften må snarest mulig rettes opp for å korrigere disse

feilene og de to serveringsstedene må som en konsekvens få innskrenket sine åpningstider ute

og inne til hhv. kl. 23 og kl. 01.

Mvh

Jan Erik Midtbø

Skovveien 6b

Tlf. 913 66 266

Sendt fra min iPad

Den 20. juni 2014 kl. 12:16 skrev "Astrid Marie Haga"

<astrid.marie.haga@nae.oslo.kommune.no>:

Hei,

Viser til din henvendelse i ovennevnte sak til direktør Gunnhild Haugen samt

samtale.

Vi har i saken vært i dialog med bydelen vedrørende din henvendelse og

gjeldende åpningstidsforskrift for bydel Frogner.



Det kan opplyses at vi umiddelbart i saken vil rette en henvendelse til Bydel

Frogner for nærmere avklaring av forskriftens bestemmelse § 5.

Saken er muntlig tatt opp med bydelen.

Vedtak om åpningstider for de aktuelle steder ble fastsatt tilbake i 2012 og har

etter det vi kan se ikke vært endret. Det har ellers tidligere ikke vært reist

spørsmål om de fastsatte åpningstider ikke samstemmer med gjeldende

åpningstider for stedene,

jf. åpningstidsforskriften for bydelen.

Vi ser for øvrig til hyggelig samtale.

Vi vil i saken
Med vennlig hilsen

Astrid M. Haga
seksjonsleder, Bevillingseksjonen
Næringsetaten
Oslo kommune

Næringsetaten
Oslo kommune
www.nae.oslo.kommune.no <image001.png> Følg oss o:å Twitter
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må



FORSLAG FRA VENSTRE 

 

POLITIVAKTDEKNING I FROGNER BYDEL 

FAKTUM: 

 

Majorstuen politistasjon stenger i dag klokken 15.00 på alle hverdager, og stengt hele 

helgen. Sentrum politistasjon skal behandle anmeldelser som ikke kan tas over internett 

eller per brev (sykkeltyverier, simpelt tyveri osv. med ukjent gjerningsmann), og har 

døgnåpent.  

VENSTRES BEMERKNINGER: 

For Frogner Venstre har det alltid vært en prioritert sak å beholde en betjent politistasjon og 

politivakt på Majorstuen. Denne vil være det naturlige stedet og kontaktpunktet for 

bydelene Vestre Aker, Ullern, Frogner og til en viss grad deler av St. Hanshaugen. 

En åpningstid fra klokken 08-15 kun på hverdager, er etter Frogner Venstres mening ikke 

tilfredsstillende for borgerne. Sentrum politistasjon er uegnet for mange av våre brukere, 

spesielt eldre og funksjonshemmede, og langt unna store deler av vestkantbydelene.  

Forslag til vedtak:  

Frogner Venstre ber Frogner Bydel gjøre en formell henvendelse til Majorstuen Politistasjon 

med et ønske om vesentlig lengre åpningstider på hverdagene. Inntil nye Grønland 

politistasjon er operativ ønsker Frogner Venstre også at politistasjonen får åpent i helgene, 

eventuelt også permanent.  

 

 

 

 



Forslag fra Frogner Høyres BU-gruppe: 

Nedsettelse av en arbeidsgruppe som  lage en rapport til BU 
vedrørende bydelens botilbud for mennesker med fysisk og 
psykisk funksjonsnedsettelse og eldre 
 

En arbeidsgruppe med fem medlemmer skal i første kvartal 2015 undersøke 
botilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelse og eldre i bydelen og levere 
en rapport til bydelsutvalget i april 2015. 
 

Slik er bydelens tilbud innrettet: 
 
Det er fordelt på åtte boliger: 
Gustav Jensens Minne, Bogstadveien, Fredriksborgveien, Rosenborggate, 
Underhaugsveien, Welhavens gate, Skillebekk og Norabakken.  

 
I tillegg omfatter botilbudet avlastningstiltak og kjøp av eksterne bo- og 
aktivitetstilbud. 
 

Det følger ikke hjemmetjenester med bolig da tjenester innvilges etter 
individuelle behov, som for den øvrige befolkningen. 

 
Før vedtak om bolig fattes vil det bli foretatt hjemmebesøk med konsulent 

fra bydelen. Ved søknad om omsorgsbolig skal erklæring fra lege om at 

omsorgsbolig er rett botilbud vedlegges. Det er stort press på boliger, og 

det kan derfor dessverre ta noe tid fra vedtak er fattet til det blir ledigstilt 

bolig. 

 

Gruppens oppgaver: 
Arbeidsgruppen bør ha et møte med leder av Boligkontoret NAV Frogner for å få 

en orientering om de ulike botilbudene. Inkludert en oversikt over antall 

beboere i de ulike boligene, informasjon om  hvor mange av disse mottar 

hjemmetjenester og hva slags helseutfordringer beboerne har. Dessuten oversikt 
over hvor mange som søker om omsorgsbolig/trygdebolig og hvor mange som 
får tildelt plass, samt skaffe oversikt over hvor lang ventetiden er- 

 

Gruppen besøker alle boligene på anmeldte besøk i samarbeide med 
administrasjonen og snakke med personalet og beboere. 
 
Bydelsutvalget vil vurdere å opprette et eget tilsynsutvalg for disse botilbudene 

fra neste bystyreperiode og rapporten bør inneholde gruppens syn på dette, en 

generell beskrivelse av behov og tilbud samt en beskrivelse av hvert botilbud og 
gruppens vurdering av tilbudets kvalitet. 
 

Gruppens medlemmer oppnevnes av Bydelsutvalget med en representant fra alle 
fem partier. 

 
 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 
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DELEGASJON AV DELER AV BYDELSUTVALGETS MYNDIGHET TI L 
BYDELSDIREKTØREN VED BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSE R TIL 
SØKNADER OM SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER VED EIERSK IFTER  
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Bydelsutvalget delegerer deler av sin myndighet til bydelsdirektøren for administrativ behandling 
av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved eierskifter.  
 

1. Delegasjon av myndighet gis til bydelsdirektøren for administrativ behandling av 
høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger ved eierskifter. Søknader 
som forholder seg til de generelle åpnings- og skjenketidsbestemmelsene slik de 
framkommer i gjeldende lover, forskrifter, byrådsvedtak og i henhold til bydelsutvalgets 
vedtatte forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner.  

 
2. Høringsuttalelser til følgende bevillingssøknader kan behandles av bydelsdirektøren ved 

eierskifte:  
• Bevilling for salg av alkoholholdig drikke ved høyst 4,7 volumprosent (Ølsalg fra 

butikk)  
• Bevilling for salg av alkoholholdig drikk, inne og ute, i restauranter, barer, puber, 

kafeer, kantiner og lignende bevertningssteder.  
• Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i hotell og andre overnattingssteder, på 

tog og fjordcruise, eller passasjerskip.  
• Søknad om salgs- og skjenkebevilling som er i henhold til gjeldende lover og regler.  
• Søknad om bevilling ved eierskifte i henhold til alkohollovens § 1-10.  

 
3. Ved administrativ behandling skal bydelsdirektøren vurdere bevillingssøknadene i forhold 

til gjeldende lover, regelverk, lokale retningslinjer og legge samme hensyn til grunn for 
vurderingen som ved høringsuttalelser som behandles av bydelsutvalget.  

 



2 

4. Høringsuttalelser, behandlet etter delegasjon av myndighet, signeres av bydelsdirektør og 
avdelingsdirektør, eller den bydelsdirektøren gir signaturmyndighet.  
Høringsuttalelser, behandlet etter delegasjon av myndighet, settes som «Orienteringssak» 
og fremlegges fortløpende for bydelsutvalget.  

 
 
 
 
Frogner 22.10.2014  
 
 
 
 
 
Kari Andreassen 
bydelsdirektør 
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HØRINGSBREV VEDR. BYRÅDETS INNSTILLING I BYRÅDSSAK 166.2/2014 - 
NYTT SYSTEM FOR FINANSIERING AV SYKEHJEMSPLASSER 
 

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har den 23. september 2014 avgitt sak til byrådet 

vedrørende nytt system for finansiering av sykehjemsplasser. Saken er nå til behandling i 

Helse- og sosialkomiteen. 

 
Helse- og sosialkomiteens arbeidsutvalg har bestemt i møte den 20. oktober, grunnet manglende 

høring fra bydelene i byrådssak 166.2/2014 – Nytt system for finansering av sykehjemsplassene – 

En oppfølging av verbalvedtak H 36/2012, å be bydelene om tilbakemelding på byrådets innstilling 

i saken. Det presiseres at det er bydelsutvalgenes tilbakemelding som etterspørres. Høringsfrist 10. 

november 2014. 

 

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester ber bydelsdirektørene om å sende vedlagte byrådssak 

166.2/2014 med vedlegg på høring til bydelsutvalgene. Høringssvarene sendes til byrådsavdeling 

for eldre og sosiale tjenester innen den 10. november 2014. 
 

 

Med hilsen 

 

 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Elisabeth Vennevold 

pleie og omsorgssjef 

  

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 
 

Vedlegg: Byrådssak 166.2/2014 – Nytt system for finansering av sykehjemsplassene – En 

oppfølging av verbalvedtak H 36/2012 med vedlegg 

 

 



Oslo kommune
Byrådet 

Byrådssak 166.2/14

NYTT SYSTEM FOR FINANSIERING AV SYKEHJEMSPLASSENE -
EN OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK H 36/2012

Sammendrag

Forslag til nytt system for finansiering av sykehjemsplassene legges fram som oppfølging av
verbalvedtak H36/2012:
«Byrådet bes legge frem en sak om sykehjeinsjinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en
vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene.
Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgrensene,
basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Bjirádet bes i saken vurdere eflekten
av prisreduksjonen pá sykehjemsplassene, samt vurdere andre rnuligefinansieringsmodeller. »

Bystyret har behandlet saken i møtet 07.05.2014 sak 117, og vedtok følgende:
«Bystyret viser til verbalvedtak H36/1 2 og forutsetter at byrådetfremrner en sak om nye
prinsipper for tildeling av langtidsplass og prinsipper for prising av ulike typer langtidsplasser
i forkant av budsjettfremleggelsen for 2015. »

Byrådet startet arbeidet våren 2012 og har levert flere delrapporter til bystyret som følger som
vedlegg til saken.

Byrådet foreslår at bydelene skal betale en fast enhetspris for langtidsplassene i sykehjem,
uavhengig av type plass. Bydelene foretar førstegangsvedtaket når en person skal ha plass på
langtidssykehjem. Ved senere endringer av omsorgsnivå - mens personen bor på
sykehjemmet - vil Sykehj emsetaten få ansvar for å tilpasse tilbudet til beboerens behov uten
at det koster bydelene noe ekstra. Denne betalingsordningen gjelder kun for plasser i
sykehjem og ikke andre heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Plasser for yngre demente ved
Villa Enerhaugen vil ha kostnadsdekkende pris som i dag. For korttidsplasser,
rehabiliteringsplasser og dagoppholdsplasser vil bydelene fortsatt fatte vedtak både første
gang og ved revurderinger.

Ordningen med fast enhetspris for langtidsplasser vil bidra til at mennesker som trenger
sykehjemsplass får et tilbud som er tilpasset deres behov ut fra tverrfaglige
vurderinger/medisinske og sosialfaglige vurderinger. Dette gjelder både når bydelene gjør
førstegangsvedtaket og når sykehjemmene foretar revurderinger i forbindelse med at
beboerens omsorgsbehov endres.

Undersøkelser viser at de fleste eldre ønsker å bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig.
Denne saken redegjør for hvordan subsidiering av sykehjemsplasser har hatt innvirkning på
bydelsøkonomien og skapt en ubalanse mellom bydelene i forhold til det kriteriesystemet som
bystyret har vedtatt. Sammen med fast enhetspris foreslår byrådet derfor at deler av
subsidieringen av langtidsplasser blir liggende i etaten og at deler av den legges til
bydelsrammen. Dette gir bydelene større handlingsrom for å vurdere brukernes behov ut fra
tverrfaglige kriterier, og slik kunne møte dem med tjenester og tilpassede tilbud i tråd med
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deres behov og ønsker, både når de ønsker om å bo hjemme, og når de har behov for
sykehjemsplass. Dersom behovet for sykehjemsplass oppstår, vil det gjøre det lettere for
bydelene å gjøre førstegangsvedtak om rett type sykehjemsplass med en gang, siden det er
fast enhetspris for langtidssykehjemsplasser.

ASSS-sammenligninger og KOSTRA-tall viser at Oslo kommune har et høyere forbruk av
sykehjemsplasser og lavere bruk av hjemmetjenester enn landet for øvrig. En fast enhetspris
på sykehjem vil gi større handlingsrom for bydelene til å tilpasse vedtakene etter de behov og
ønsker brukerne har. Dagens eldre legger i større grad vekt på aktiv aldring og egenmestring
for slik å muliggjøre alderdom i eget hjem fremfor sykehjem. Dette er en utvikling vi også ser
i andre land.

Forslagene har vært ute på høring hos bydelene og oppsummering av høringssvar fra
bydelene følger som vedlegg nr. 4.

Saksfremstilling:

I verbalvedtak H 36/2012 fikk byrådet følgende oppdrag:

Byrådet bes leggefrem en sak om .sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en
vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene.
Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterierfor de eldre uavhengig av
bydelsgrensene. basert pá medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken
vurdere effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplassene. samt vurdere andre mulige
finansieringsmodeller.

Arbeidet med utredningene har vært organisert i egne arbeidsgrupper, ledet av direktøren i
Sykehjemsetaten og startet våren 2012. Medlemmene i arbeidsgruppene har vært representanter
fra Sykehjemsetaten, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og bydelene. Sykehjemsetaten
utarbeidet høsten 2012 og vinteren 2013 tre delrapporter om ny organisering og endret
finansieringsstruktur for sykehjem i Oslo. Delrapportene ble oversendt bystyret høsten 2013 og er
vedlagt, jf vedlegg 1 til 3. Rapportene ble sendt bydelene på høring 10.04.2013. Oppsummering av
høringssvarene er gitt i Vedlegg 4. Høsten 2013 utarbeidet Sykehjemsetaten rapporten
«Detaljutforming av nyfinansíeringsstrukturfor Sykehjemsetatens tjenester ~ Oppfølging av tre
delrapporter vedrørende verbalvedtak H 36/2012». Denne rapporten er vedlagt som vedlegg 5.
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har i juni 2014 foretatt en analyse av de ulike
alternative finansieringsmodellene som er beskrevet i saken. Denne analysen følger som Excelfil i
vedlegg 6.

Ny prisstruktur for korttidsplasser ble fremmet til tilleggsinnstillingen 2014 og er innarbeidet i
budsjett for 2014. Forslag til ny organisering og finansiering av langtidsplassene fremmes her i
denne sak.

1. Likeverdige inntakskriterier til sykehjem uavhengig av bydelsgrensene
Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier basert på tverrfaglige vurderinger
uavhengig av bydelsgrensene. Arbeidet med likeverdige inntakskriterier startet allerede i 2011, og
byrådet har siden arbeidet kontinuerlig med at bydelene skal ha så like prosesser som mulig for
behandling av søknad om sykehjemsplass.

Problemstillingen er vurdert ved to ulike situasjoner:
o Når bydelene første gang bestiller plass
o Når bydelene fatter vedtak ved endring av omsorgsbehov
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Likeverdige inntakskriterier ved søknad om fast plass, førstegangsvedtaket
En søker til langtidsplass har som regel benyttet bydelens hjemmetjenester i lengre tid og har som
regel ett eller flere rehabiliteringsopphold/korttidsopphold på sykehjem bak seg før bydelen fatter
vedtak om langtidsopphold.

En rapport fra FAFO våren 2011viste at det var til dels store forskjeller mellom bydelene når det
gjaldt inntakskriterier og behandling av søknad om fast plass på sykehj em. Byrådet har derfor
sørget for at arbeidet med å forenkle og sikre likeverdighet i tildeling av sykehjemsplasser, følges
kontinuerlig opp. Sykehjemsetaten har utarbeidet felles inntakskriterier for alle sine tilbud.
Kriteriene revideres årlig. Det er i dag bydelene som har ansvaret for å vurdere omsorgsbehovet
og som fatter vedtak om fast plass i sykehjem når det er søkt om dette. Ved vedtak om tildeling av
sykehjemsplass benytter bydelene Sykehjemsetatens inntakskriterier.

Bydelenes tildelingspraksis kan likevel variere noe. Det kan skyldes at bydelene har utviklet ulike
tilbud for å dekke eldres omsorgsbehov. Alle som søkere om sykehjemsplass blir gitt individuell
vurdering, og det skal søkes gode løsninger for den enkelte i samarbeid med søkerne og eventuelt
med deres pårørende.

Byrådet har iverksatt flere tiltak som skal bidra til likhet i bydelenes tildelingspraksis for
sykehjemsplass. Det er utarbeidet et felles søknadsskjema for bydelene om helse- og
omsorgstjenester og felles retningslinjer for behandling av søknadene. Ansatte i bydelenes
bestillerkontorer har fra høsten 2012 fått tilbud om ny og utvidet saksbehandleropplæring. De
ansatte får også delta i bydelsovergripende nettverk der tildelingspraksisen vurderes. Nettverkene
drives i regi av Helseetaten, som har ansvaret for tjenesteutvikling innen eldreomsorgen.

Forslag til forenkling ved revurdering av svkehjemsbeboernes omsorgsbehov
Når langtidsopphold er innvilget, bor som regel beboeren på sykehjem resten av sitt liv.
Gjennomsnittlig botid er ca. 2 år. Ved ankomst til sykehjemmet informeres beboerne og deres
pårørende om at beboerne kan kunne komme til å flytte intemt på sykehjemmet hvis
omsorgsbehovet endres betydelig. Eventuelt kan det være aktuelt med flytting til annet sykehjem
ved spesialbehov. Hver tredje måned undersøker sykehjemslegen beboeme for å vurdere
eventuelle endringer i fysisk og mental funksjonsevne. Før undersøkelsen har ansvarlig sykepleier
og eventuelt fysioterapeut/ergoterapeut dokumentert sine vurderinger av hver enkelt beboer.

Etter dagens praksis er det Sykehjemsetatens oppgave å melde til beboerens bydel ved behov for
omsorg på høyere nivå. Hvert år er det rundt 150 beboere med langtidsopphold som får tildelt nytt
langtidsopphold med endret omsorgsnivå. Dette vil som regel innebære endring i pris for
bydelene.

Når vedtak om langtidsplass er fattet, har ikke lenger bydelene kontakt med beboeren, og de har
derfor ikke lenger førstehånds kjennskap til brukerens situasjon. Derimot vil det være det enkelte
sykehjem der beboeren bor, som best kjenner til utviklingen og de individuelle behov til beboeren,
og som best kan vurdere hvilke omsorgsbehov han eller hun har.

For at beboeren skal få riktigst mulig vedtak når behovet for revurderinger oppstår, foreslår
byrådet at bydelene betaler en fast pris for langtids sykehjemsplass, uavhengig av type plass, og at
det er sykehjemmene som foretar revurderingene når omsorgsbehovet endrer seg. Denne prisen er
i det etterfølgende kalt fast enhetspris for langtidsplass. Fast enhetspris vil kunne gi følgende
utslag:

Vurdering av behov for type plass gjøres uavhengig av pris som bydel betaler, noe som øker
sannsynligheten for enhetlig, overordnet praksis og likebehandling av beboere på sykehjem. Dette
vil på en bedre måte sikre at beboeren får en avgjørelse som er bygd på tverrfaglige vurderinger.
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Sykehjemsetaten vil enklere kunne vurdere behovet for endring i sammensetning av
langtidsplassene og gi en mer helhetlig vurdering av omsorgsbehovet for sykehj emsbeboerne.
Sykehjemmene vil på sikt kunne organiseres mer fleksibelt til beste for beboeme og ansatte.
Bydelene trenger ikke å betale mer ved økt omsorgsbehov. Fast enhetspris forenkler og forbedrer
også administrative prosedyrer, både i bydelene og i Sykehjemsetaten.

Den faste enhetsprisen justeres hvert år med tilsvarende lønns- og prisjustering som
bydelsrammen og vedtas under bystyrets budsjettbehandling. Dette vil samtidig kunne sikre at
kostnadsutviklingen for langtidsplassene blir i harmoni med bydelsrammen.

2. Konsekvenser for bydelene ved innføring av fast enhetspris for langtidsplasser
Bydelene kjøper i dag ulike kategorier sykehjemsplasser til forskjellige priser. Lavest pris betaler
bydelene for ordinær plass. De fleste langtidsplasser er av typen ordinær plass. For forsterkede
plasser som har et høyere omsorgsnivå enn ordinær plass betaler bydelene høyere priser. Disse
forsterkede plassene med høyere omsorgsnivå er plasser i skjermet avdeling for demens, forsterket
plass psykiatri, forsterket plass lindrende behandling, forsterket plass MRSA og forsterket plass
rusavhengighet.

Konsekvensene for bydelene ved innføring av fast enhetspris vil avhenge av hva denne prisen
settes til. Under beskrives to alternativer for fast enhetspris:

Fast enhetspris beregnet som summen av driftskostnader for langtidsplasser dividert med planlagt
antall langtidsplasser - totalbeløp til subsidier av langtidsplasser beholdes som i dag
Ved fast enhetspris opprettholdes de forskjellige typer plasser slik som i dag, det er kun prisen
som beregnes annerledes. Alle kostnader for dyre plasser vil i dette alternativet bli innarbeidet i
den faste enhetsprisen. Totalbeløp til subsidier for langtidsplasser beholdes som i dag i etaten og
legges inn som fratrekk i den faste enhetsprisen som bydelene skal betale. Subsidiene blir værende
i Sykehjemsetaten. Den faste enhetsprisen vil da bli noe høyere pris enn ordinær sykehjemsplass i
dag. Bydeler som har kjøpt mange ordinære sykehj emsplasser vil derfor få økte utgifter. Samtidig
vil det bli mindre byråkrati og diskusjon rundt det å gi beboere et høyere omsorgsnivå når det er
behov for det. Bydeler som til nå har kjøpt mange dyre sykehjemsplasser, vil derimot få reduserte
utgifter.

Beregninger basert på bydelenes forbruk av ulike typer sykehjemsplasser første kvartal 2014 viser
at ni bydeler får økte kostnader ved omlegging til denne modellen, mens seks bydeler får reduserte
kostnader. Det er særlig bydel Nordstrand som får den største negative endringen ved denne
omleggingen. Bydel Østensjø har ikke høyere dekningsgrad, men har det høyeste antall
innbyggere over 80 år og derfor stort forbruk av sykehjemsplasser. Bydelene Grorud og Alna
kommer bedre ut som en følge av at de bruker mange dyre plasser i skjermet enhet og psykiatri.
Bydeler som bruker mange dyre plasser kommer bedre ut. Utslagene er vist i vedlegg 6 i saken.

Senere i teksten er dette omtalt som alternativ 1.

Fast enhetspris settes lik driftskostnad for ordinær plass - subsidieringen av langtidsplasser
avvikles delvis
Her opprettholdes også de forskjellige typer plasser slik som i dag, det er kun prisen som beregnes
annerledes. I dette alternativet settes fast enhetspris for langtidsplass lik reell driftskostnad for
ordinær plass, altså driftskostnad uten dagens subsidiering. For dyrere forsterkede plasser med et
høyere omsorgsnivå finansieres driftskostnadene utover ordinær plass som rammebevilgning til
Sykehjemsetaten. Den faste enhetsprisen som bydelene skal betale vil bli høyere enn ordinær
sykehjemsplass i dag. Deler av subsidiene av langtidsplasser i dag vil i dette altemativet bli
tilbakeført til bydelsrammen.
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Beregninger basert på bydelenes forbruk av ulike typer sykehjemsplasser første kvartal 2014 viser
at seks bydeler får tildelt en mindre andel av rammen ved omlegging til denne modellen, mens ni
bydeler får en større andel. Det også her særlig bydel Nordstrand som får den største negative
endringen ved denne omleggingen. Bydelene Frogner og Østensjø kommer også negativt ut fordi
de har et stort forbruk av sykehjemsplasser. Bydeler som bruker mange dyre plasser kommer
bedre ut. Utslagene er vist i vedlegg 6 i saken.

Senere i teksten er dette omtalt som alternativ 2.

Delrapportene 1,2 og 3 ble sendt på høring til bydelene sommeren 2013. Ti av fjorten bydeler
meldte da at de ikke hadde innvendinger mot innføring av en fast enhetspris. Bydelene var blant
annet opptatt av at den faste enhetsprisen ikke skulle øke mer enn prisjusteringer av
bydelsrammen i de årlige budsjetter. På denne bakgrunn foreslår byrådet at den faste enhetsprisen
hvert år justeres med tilsvarende lønns- og prisjustering som bydelsrammen og vedtas under
bystyrets budsjettbehandling.

Oppsummering av bydelenes høringssvar følger i vedlegg nr. 4. Det bemerkes at det først
sommeren 2014 ble gjort analyser av omfordelingsvirkninger mellom bydeler ved inn føring av
fast enhetspris og at disse analysene ikke var kjent for bydelene på det tidspunkt da deres
høringsuttalelser ble gitt.

3. Etablering av egne Helsehus/korttidssykehjem
Byrådet har bedt Sykehjemsetaten samle korttidsplassene på egne sykehjem/helsehus, og etaten
har våren 2014 startet etableringen av det første helsehuset på Solvang sykehjem. Overgangen fra
ordinært sykehjem til helsehus foregår gradvis. Alle beboerne får tilbud om å benytte seg av fritt
brukervalg om de vil velge annet sykehjem. Ingen beboere skal flytte til annet sykehjem ufrivillig.
Det planlegges å opprette inntil fem helsehus geografisk fordelt i byen. Følgende sykehjem er
allerede pekt ut: Solvang Sykehjem, Tåsenhjemmet, Ryenhjemmet og Lilleborg sykehjem.

Helsehusene vil ta imot utskrivningsklare pasienter som trenger et institusj onsopphold etter
sykehusbehandling. Helsehusene vil også særlig ta inn hjemmeboende eldre som kan trenge
rehabilitering og trening slik at de får mulighet til å kunne bo hjemme lenger. Helsehusene vil få
styrket kompetanse i tillegg til bedre og tilpasset utstyr til å utføre sine oppgaver. Helsehusene vil
kunne gi større rom for utvikling av mer fleksible rehabiliteringsløp. Dette tiltaket vil derfor gi
eldre som trenger korttidsplass, en bedre medisinsk oppfølging og rehabilitering ut fra deres
behov.

4. Effekt av prisreduksjon på sykehjemsplasser
En analyse av effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplassene, basert på tall fra perioden for
2009 —201 1, gis i Delrapport 1 (vedlegg 1). Endringer i pris er bare ett av flere forhold som
påvirker etterspørselen etter plasser. Bydelenes bestillinger vil også være påvirket av bl.a. ønsker
og behov i befolkningen, politiske føringer og vedtak om eldreomsorgen, bydelenes budsjetter og
antall sykehjemsplasser som er til disposisjon til enhver tid. Ved å endre prisene vil bystyret
signalisere ønsket policy på området.

Sammenlignet med landet for øvrig har Oslo kommune høyt forbruk av sykehjemsplasser.
Andelen innbyggere over 80 som bor i sykehjem var i 2013 for Oslo 16,8 prosent mens tilsvarende
gjennomsnitt for landet uten Oslo var 13,5 prosent (kilde: SSB - KOSTRA).

Dette kan likevel ikke fortolkes som om at prisreduksjonen per sykehjemsplass har ført til en
høyere bruk av plasser i Oslo enn resten av landet. I perioden før subsidien ble innført var andelen

Saksnr.: 201401229-3



Side 6

sykehjemsbeboere blant befolkningen over 80 år henholdsvis 17,8 prosent i 2007 og 16,5 prosent i
2008. Som det fremgår av tabellen nedenfor er bruken av institusjonsplasser i Oslo tilnærmet
uendret selv etter at Oslo kommune vedtok å redusere prisen per sykehjemsplass fra og med 2010.

Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo Oslo
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Andel innbyggere 67-79 àr som
er beboere pá institusjon 2 2,1 2,1 2,2 2,4 1,9 2,2
Andel innbyggere 80 år og
over som er beboere pà
institusjon 16,8 17 16,3 17,3 17.7 16,5 17,8

Kilde: SSB/Kostra

I perioden 2009-2013 har andelen innbyggere over 80 år som bor i sykehjem, variert mellom 16,0
og 16,3 prosent i bydelsstatistikken (mellom 16,3 og 17,3 prosent. i SSB/Kostra). Dette betraktes
som svært stabilt. Samtidig har subsidieringen av prisene som bydelene har betalt for
sykehjemsplasser i denne perioden vært økende. Det stabile resultat vil også ha sammenheng med
eldrebefolkningens bedrede helsetilstand og at mange ønsker å kunne bo hjemme hele livet eller så
lenge som mulig. De to siste forhold vil kunne gi redusert bruk av sykehjemsplasser.

Ved fast enhetspris for sykehjemsplass vil bydelene kunne få større handlingsrom til å vurdere
hvordan de skal kunne møte brukemes behov. Det er et økende ønske blant eldre om å kunne bo
hjemme hele livet eller lengst mulig, noe som vil bety at bydelene må øke sine hjemmetjenester.
Det gjelder også å kunne møte behov og ønske om sykehjemsplass når denne situasjonen oppstår.

5. Vurdering av andre mulige finansieringsmodeller
Sykehjemsetaten har i dag en rammefmansiering på vel 1,24 mrd. kroner. Rammen dekker
kostnader til kapitalutgifter i sykehjemmene, drift av trygghetsavdelingene, kompensasjon for
forventet ledighet og prissubsidier. I trygghetsavdelingene bestiller innbyggerne selv plass uten
vedtak fra bydelene.

Sykehjemsetatens normerte budsjettramme i 2014 er slik:

namn
Kapitalutgifter 317 929 312

Trygghetsplasser 35 500000

Rammefinansiert Iedighet langtidsplasser 68 434 838

Rammefinansiert Iedighet andre plasser 28 035 801

Prissubsidier Iangtidsplasser 567 257 711

Prissubsidierandre plasser 206153090

Reserve 20 274 248

SalgsinntektIangtidsplasser 2786 049 345

Salgsinntekt andre plasser 466706 131

Diverse salgsinntekter 7000000

Internt salg og overføringer 62000000

Andre refusjonsinntekter 18000000

Budsjettert salg utover normkrav 28 017 805

mnuufuuçfnf:' “ V i I asuæszul

Nedenfor skisseres tre alternative fmansieringsmodeller for sykehjemmene der ulik imiretning av
subsidiene for sykehjemsplasser utgjør forskjellen mellom altemativene. Altemativ 0 er
videreføring av dagens fmansieringsmodell, dvs. ingen prinsipielle endringer i forhold til 2014.
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Altemativene 1 og 2 tar utgangspunkt i at det innføres en fast enhetspris for langtidsplasser.
Altemativene berører den nåværende subsidieringen av sykehjemsplasser ulikt.

Reduksjon av subsidiene for kjøp av sykehjemsplasser vil gi bydelene et økonomisk sett større
handlingsrom for å yte tjenester til brukerne på rett omsorgsnivå. Prisene vil i større grad
gjenspeile de reelle kostnadsforskjellene mellom sykehjemsplass og tiltak som er etablert i
bydelene. De fleste eldre ønsker å bo hjemme hele livet eller så lenge som mulig, noe som kan gi
større livskvalitet for den enkelte.

Prisen som bydelene må betale for langtidsplass vil bli høyere enn i dag og vil erfaringsmessig
føre til at bydelene etablerer tilpassede og målrettede tjenester lokalt, særlig hjemmetjenester.
Prisen for plasser med høyere omsorgsnivå blir lavere. Dette - sammen med at det er
sykehjemmet som skal foreta revurderinger av omsorgsbehovet - vil gjøre det enklere å få gitt den
enkelte sykehjemsbeboer rett omsorgsnivå.

Sykehjemsetaten har en brutto budsjettramme på i underkant av fem mrd. kroner og bør kunne
håndtere mindre tilpasninger uten at dette skaper problemer for driften. Eventuelle større endringer
i etterspørselen vil kunne innebære behov overgangsordninger.

Alternativ 0
0 Det innføres ikke fast enhetspris for langtidsopphold i 2015, og bydelene beholder

vedtaksmyndigheten for å tildele alle typer langtidsplasser som i dag.
0 Subsidieringen av sykehjemsplasser beholdes som i 2014, og det foretas ingen endringer i

finansieringsmodellen i 2015.

Altemativ 0 innebærer at dagens finansieringsmodell videreføres, og at det ikke gjøres noen
prinsipielle endringer i budsjettåret 2015. Dette alternativet innebærer at bydelene fortsatt vil ha
ansvaret for å vedta endringer i omsorgsnivå for langtidsplasser og betale subsidierte og
differensierte priser.

Altemativ 1
0 Subsidieringen av sykehjemsplassene beholdes som i dag.
0 Det innføres fast enhetspris for langtidsplasser. Prisen beregnes som summen av

driftskostnadene for alle typer langtidsplasser dividert med planlagt antall langtidsplasser.
0 Tilbakeføring av subsidier for langtidsplasser til bydelsrammen vurderes på nytt til budsjett for

2016. Dersom tiltakene ikke skal medføre tap for bydeler som kjøper mange sykehjemsplasser
bør økt vekting av kriteriene for høy alder i kriteriesystemet for bydelsrammen vurderes
parallelt.

I dette alternativet vil den faste enhetsprisen for langtidsplass bli ca. kr 690 000 pr år i 2014. Fast
enhetspris vil da bli ca. 50 000 kroner dyrere enn prisen som bydelene betaler for en ordinær
sykehjemsplass i dag. Sykehjemsetatens finansieringsramme vil være uendret. Fast enhetspris vil
få konsekvenser for bydelenes budsjetter. Utslagene er vist i vedlegg nr. 6.

Altemativ 2

0 Kapitalutgifter for sykehjemmene og drift av trygghetsavdelingen finansieres i form av
rammebevilgninger i Sykehjemsetatens budsjett.

0 Subsidieringen av korttidsplasser og dagoppholdsplasser videreføres som i dag som
rammefinansiering i Sykehjemsetatens budsjett.

0 Deler av dagens subsidiering av langtidsplasser avvikles, og midlene tilbakeføres til
bydelsrammen.

0 Den faste enhetsprisen bydelene skal betale for langtidsplasser settes til reell driftskostnad for
ordinær plass, altså driftskostnad uten subsidier. For forsterkede plasser med høyere
omsorgsnivå enn ordinær plass finansieres driftskostnader ut over ordinær plass som
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rammebevilgning til Sykehjemsetaten.

I dette alternativet tilbakeføres deler av subsidiene til drift av langtidsplassene til bydelsrammen, og
enhetsprisen som bydelene betaler for langtidsplasser oppjusteres tilvarende reell driftskostnad for
ordinær plass uten dagens subsidier. Prisen som bydelene må betale for langtids sykehjemsplass vil
bli høyere enn ordinær plass i dag. I dette alternativet vil fast enhetspris for langtidsplass være ca. k
790 000 pr. år i 2014. Dette alternativet vil også kunne gi en mer kostnadseffektiv tilpasning av
tjenestetilbudet enn i dag.

Omfordelingsvirkningene mellom bydelene vil bli noe større enn i altemativ 1. Utslagene er vist i
vedlegg nr. 6.

Begrunnelse for bvrådets innstilling
Byrådet innstiller til bystyret valg av altemativ 2 med følgende begrunnelser:

Kapitalutgifter er faste utgifter som påløper uavhengig av forbruk av sykehjemsplasser. Etablering
av sykehjemsplasser krever store investeringer og representerer både store verdier og utgifter for
Oslo kommune. Samlet sett vil innarbeiding av kapitalutgifter i prisen som bydelene betaler for
sykehjemsplasser ikke nødvendigvis gi rasjonelle beslutninger for forvaltningen av
sykehjemsbyggene i Oslo kommune. Kapitalutgiftene finansieres derfor i dag i Sykehjemsetatens
ramme, og dette foreslås videreført.

Korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og dagoppholdsplasser, som er under oppbygging, er et
satsningsområde for kommunen. Dette tilbudet innrettes for at beboerne skal øke sitt
funksjonsnivå og dermed kunne bo i eget hjem hele livet eller så lenge som mulig, som de aller
fleste ønsker. Disse tilbudene kan bety at funksjonsnivået opprettholdes og behovet for omfattende
varige tjenester kan utsettes eller unngås. Dette gir bedre livskvalitet for våre innbyggere og en
bedre økonomisk ressursutnyttelse for kommunen. Subsidieringen av disse plassene foreslås
derfor videreført.

Den subsidieringen av ordinær sykehjemsplass som vi nå har, kan medføre høy bruk av
sykehjemsplasser på bekostning av høyere bruk av hjemmetjenester. I alternativ 2 settes fast pris
for alle typer langtidsplass lik reell driftskostnad for ordinær plass uten subsidier.

For de dyrere forsterkede plassene videreføres subsidiene som rammefinansiering i
Sykehjemsetaten, slik at prisen som bydelene betaler for forsterkede plasser med høyere
omsorgsnivå, blir fast enhetspris. Disse plassene vil da bli rimeligere enn i dag. Det vil si at for
plasser med høyere omsorgsnivå enn ordinær plass finansieres driftskostnader utover fast
enhetspris som rammebevilgning til Sykehjemsetaten.

6. Kompensasjon til Sykehjemsetaten for ledige plasser
For å sikre at Oslo kommune til enhver tid har ledige sykehjemsplasser, er det i Sykehjemsetatens
budsjettramme lagt inn kompensasjon for ledighold. I budsjett for 2014 utgjør kompensasjonen for
ledighold av langtidsplasser ca 69 mill. kroner, tilsvarende en beleggsprosent på 98 prosent. For
andre typer plasser som korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og dagoppholdsplasser, utgjør
kompensasjonen ca. 28 mill. kroner, tilsvarende en beleggsprosent på 96 prosent. Til sammen
utgjør kompensasjonen ca. 97 mill. kroner. Byrådet foreslår at kompensasjon tilsvarende
beleggsprosent på 98 prosent for langtidsopphold og 96 prosent for andre typer opphold
videreføres som del av Sykehjemsetatens budsjettramme i 2015.

7. Økonomiske eller større administrative konsekvenser
Saken vil ikke ha større administrative konsekvenser, men vil innebære en forenkling av noen
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administrative rutiner i etaten og bydelene. Både innføring av enhetspris for langtidsplasser og
overføring av myndighet til Sykehj emsetaten, er eksempler på dette.

På kort sikt vil saken ikke ha noen økonomiske konsekvenser på kommunenivå. Innføring av fast
enhetspris for langtidsplasser vil imidlertid ha konsekvenser på bydelenes budsjetter, men vil gi en
fordeling mellom bydelene som er mer i overensstemmelse med vedtatt kritieriesystem. Økt
myndighet for etaten til å velge omsorgsnivå for beboere på sykehjem kan være et insentiv til
kostnadsøkning, men kan reguleres gjennom at enhetsprisen bli justert årlig med ordinær sats for
lønns- og prisjustering.

Det er mulig at bydelene som følge av høyere pris for ordinær plass og lavere pris for forsterkede
plasser samlet sett vil kunne etterspørre færre sykehjemsplasser, og i stedet etablere og
videreutvikle et større mangfold av omsorgstilbud og hjemmetjenester i egen bydel. Mindre
tilpasninger kan håndteres av Sykehjemsetaten uten konsekvenser for driften.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:

1. Finansieringsmodell for langtidsplasser besluttes som i alternativ 2. Dette innebærer
følgende:

l.l. Kapitalutgifter for sykehjemmene og drift av Trygghetsavdelingen finansieres i form
av rammebevilgninger i Sykehjemsetatens budsjett.

1.2. Dagens prissubsidiering av korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og
dagoppholdsplasser opprettholdes, og finansieres i form av rammebevilgning i
Sykehjemsetatens budsjett.

1.3. Dagens prissubsidiering av langtidsplasser avvikles delvis og midlene tilbakeføres til
bydelsrammen.

1.4. Den faste enhetsprisen bydelene skal betale for langtidsplasser settes til reell
driftskostnad for ordinær plass uten dagens subsidiering. For forsterkede plasser med
høyere omsorgsnivå finansieres driftskostnader utover fast enhetspris som
rammebevilgning til Sykehjemsetaten.

2. Den faste enhetsprisen reguleres hvert år med lønns- og prisj ustering og vedtas under
bystyrets budsjettbehandling.

3. Kompensasjon til Sykehjemsetaten for ledighold av sykehjemsplasser tilsvarende en
beleggsprosent på 98 prosent for langtidsplasser og 96 prosent for andre typer plasser
videreføres.

.Mmo.-
Aud Kvalbein
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DELRAPPORT 1

om

verbalvedtak H36/2012

Prisenes betydning for kjøp av sykehjemsplasser

Langtidsplasser, forslag til bydelsuavhengig vurdering av endret

omsorgsbehov

Foreløpig drøfting av ulike finansieringsmodeller

VERBALVEDTAK H 36/2012

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en

vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene. Saken

skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgrensene,

basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten av

prisreduksjonen på sykehjemsplassene, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller.



Innledning

Kommunaldirektøren nedsatte 20.06. 2012 en hurtigarbeidende gruppe for vurdering av de spørsmål

som reises i verbalvedtak H 36. Gruppen har vært ledet av direktør for Sykehjemsetaten (SYE) Per

Johannessen og har hatt følgende medlemmer: Fra SYE: Margaret A. Gjertsen og Bitte Thoen. Heidi

Engelund har deltatt på ett møte. Fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST): Hege Birte

Kristoffersen og Tone Pahlke. Sistnevnte har fungert som sekretær. Gruppen har hatt 6 møter.

H36 reiser komplekse problemstillinger. Gruppen har benyttet tilgjengelig statistikk i Årsberetning for
Sykehjemsetaten og tall fra Byrådets Årsberetning til å belyse sentrale sider ved oppdraget, og trekker

ut fra det noen tentative konklusjoner. En nærmere analyse, foretatt på et bredere materiale, vil

kunne gi mer sikre svar. Det bør derfor vurderes om ikke disse problemstillingene bør løftes frem for

utredning i regi av KS, Program for storbyforskning, i samarbeid med andre store byer i Norge.

Oppdraget i H 36 har 4 punkter:

Vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av plassene

Vurdering av tiltak for å gi likeverdige inntakskriterier uavhengig av bydelsgrensene

Vurdering av effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplassen

Vurdering av andre mulige finansieringsmodeller.

Arbeidsgruppen har funnet det mest hensiktsmessig først å få vurdert både effekten av prisreduk-

sjonen på sykehjemsplassene og tiltak for å sikre likeverdige kriterier, fordi disse vurderingene vil gi

føringer for diskusjonen om alternative finansieringsmodeller. Rapporten er derfor bygget opp i

henhold til dette.

Arbeidsgruppen legger videre til grunn for sitt arbeid at bydelssystemet og Sykehjemsetaten fremdeles

skal være hovedaktører i arbeidet med å gi eldre pleietrengende nødvendig omsorg.

De forslag arbeidsgruppen fremmer, er nøytrale i forhold til SYEs budsjett 2012. Forslag til endringer i

kvalitet, beleggsprosent m.v. forutsettes fremmet i den ordinære budsjettprosessen.

Oslo, 20. august 2012

Per Johannessen

etatsdirektør
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1. Vurdering av effekten av prisreduksjonen på sykehjemsplassene

Bystyret vedtok i budsjett for 2012 å øke den sentrale finansiering av ordinære langtidsplasser på

sykehjem med 100 mill. slik at pris pr. plass ble redusert med kr. 33 179 til kr. 630 568. Effekten av

denne prisreduksjonen kan først analyseres når det foreligger statistiske data for 2012. Bystyret

vedtok imidlertid for budsjett 2010 prisendringer som er egnet til å belyse effekten av prisreduk-

sjoner. Følgende ble gjort:

Disse prisreduksjonene på korttidsplassene ble iverksatt:

Vekt pr. ordinær korttidsplass redusert fra 1,1 til 1,0 og

Vekt pr. rehabiliteringsplass redusert fra 1,24 til 1,05.

Det ble bevilget 180 mill. i grunnfinansiering i SYE, midler som finansierte prisreduksjonen på

korttidsplassene og ga en netto reduksjon i pris pr. ordinær langtidsplass (enhetsprisen) på

kr. 28 496.

Oversikt over utvikling av antall plasser fra 2009 til 2011 vil derfor kunne gi en indikasjon på effekten

av disse prisendringene, både for bruk av korttidsplasser og bruk av langtidsplasser.

Tabell 1 Utvikling i antall korttidsplasser (ordinære korttids- og rehabiliteringsplasser)





Endring 2009/2011




Tekst 2009 2010 2011 Endr.%

Korttidsplass, ordinær 452 472 460 8 1,8 %

Rehabiliteringsplass 42 92 122 80 190,5 %

Sum 494 564 582 88 17,8 %

Tabellen viser at antall korttidsplasser i begge kategorier økte fra 2009 til 2010. økningen har totalt

sett fortsatt, men i noe lavere takt i 2011. økningen finner sted samtidig med at det legges sentrale

føringer for økt fokus på opptrening og rehabilitering bl.a. som forberedelse til gjennomføring av

Samhandlingsreformen. Sykehjemsetaten legger til rette for dette ved å tilby flere korttids- og

rehabiliteringsplasser. Bydelene har etterspurt disse plassene. Redusert pris kan ha bidratt til en

fleksibel tilpasning til nye utfordringer, slik at plassene er blitt benyttet fullt ut.

Tabell 2 Utvikling i antall langtidsplasser

Tekst

Ordinære langtidsplasser

Tabell 3 Utvikling i antall liggedogn

Tekst 2009 2010 2011 Endring
2009/2011

Endr.%

2009 2010 2011 Endring
2009/2011

Endr.%

2 950 2 942 2 877 -73 -2,5 %

Langtidsdøgn
Kortidsdøgn
Sum

1 431 573 1 428 518 1 426 812 -4 '761 -13,330/0

180 080




192 945




191 813 1 1733 6,52 0/0




1 611 653 1 621 463 1 618 625 6 972 0,43 %

Som vi ser av tabellen, har både antall ordinære langtidsplasser og antall langtidsdøgn gått ned fra

2009 til 2011. Nedenstående tabell viser utvikling i dekningsgraden.
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Tabell 4 Utvikling i dekningsgrad i prosent for institusjonsplasser

Årstall Langtidsplasser

And. 67-79 årAnd. 80-89 år Andel 90+

Korttidsplasser


Andel 67+

2008 2,3 12,0 35,5 10,4

2009 2,1 11,8 36,1 10,4

2010 2,0 11,8 34,2 11,7

2011 2,0 11,1 33,6 12,7

* Langtidsplassers andel er beregnet i prosent av kommunens befolkning vist i Grønn bok.

At dekningsgraden for langtidsplasser går ned, kan delvis skyldes at eldrebefolkningen stadig blir

friskere kombinert med at flere korttidsplasser med rehabiliteringsmål i SYE, og at andre og nye tilbud i
bydelene har effekt. Det tidsrommet vi analyserer, er imidlertid bare på 4 år. Utviklingen har gått for
raskt til at dette kan være (hele) forklaringen. Terskelen for innvilgelse av langtidsplass er sannsynligvis
blitt noe høyere, i hvert fall er den ikke blitt lavere, til tross for bystyrets vedtak om prisreduksjon på

langtidsplasser i 2010.

Disse resultatene gjør det naturlig å stille to spørsmål:

Betyr minkende dekningsgrader at bystyrets styrking av SYEs ramme med 180 mill. , i

forbindelse med vedtak om prisreduksjon på langtidsplasser i 2010, ikke har kommet
eldrebefolkningen til gode?

Hvorfor ser vi forskjellig effekt av prisreduksjoner på korttids- og langtidsplasser, og hva skal til

for å sikre god effekt av reduksjon i pris for langtidsplasser?

Til det første kan det vises til at bystyrets vedtak om prisreduksjon på kjøp av plasser har gitt bydelene
mindreutgifter og dermed mulighet til å tilby de eldre mer hjemmebaserte tjenester, eller kutte

mindre i disse tjenestene enn de ellers ville ha måttet gjøre. Kriterierammen for pleie og omsorg har i
mange år vært for stram til å dekke nødvendige behov for pleie og omsorg, og bydelene har årlig brukt
midler fordelt til andre funksjonsområder for å finansiere tilbud til eldre og funksjonshemmede. Det
fremgår av nedenstående tabell:

Tabell 5 Budsjett og regnskap i bydelene på FO 3 Pleie og omsorg
I3elo i mill. kr.

Årstall Regulert budsjett Regnskap Avvik

2009 6 078,2




49,9 % 6 260,6 51,6 % -182,4 -1,7 %

2010 6 318,6




49,4 % 6 399,7 50,2 % -81,1 -0,8 %

2011 6 679,8 * 41,2 % 6 727,4 *42,1 % -47,6 -0,9 %
Reduksjon i den prosentandel som bydelene fikk til Pleie og omsorg i 2011 sky1des ikke reduksjon i FO 3 rammen. men

sterk okning i utgiftene på FO 2. fordi statstilskuddet til barnehager fra da av ble lagt inn i rammen og ikke utbetalt direkte
fra staten til hver bydel.

Denne utviklingen har skjedd i en periode der bydelenes handlingsrom" har vært som følger: 2009: -37
mill., 2010: 155 mill., 2011: -83 mill.

Det vises til Grønt hefte - dokumentasjon av budsjettgrunnlaget for bydelene, tabell 1.1. Handlingsrom

fremkommer som forskjell mellom neste års budsjett og årets budsjett, korrigert for relevante endringer i

oppgaver m.v. Et positivt handlingsrom gir mulighet for å øke aktiviteten.
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Det er derfor ingen indikasjoner på at eldre ikke blir prioritert i bydelene. Besparelser i form av lavere

priser på sykehjemsplasser har ikke ført til at midler som skulle brukes til tiltak for eldre, er brukt til

andre formål. Bystyrets bevilgning har gått til målgruppen, midlene har bare ikke redusert terskelen

for bruk av sykehjemsplasser.

Nøkkeltall for FO 3 Pleie og omsorg differensierer dette bildet noe. Nedenstående tabell viser at netto

driftsutgifter pr. mottaker av disse tjenestene har økt fra 2007. Målt i faste 2011-priser er netto

driftsutgifter for mottakere av pleie- og omsorgstjenester samlet økt med 22 % men netto driftsut-

gifter pr. mottaker av hjemmetjenester har økt med 44 %. Andel som mottar hjemmetjenester har
imidlertid sunket noe for innbyggere under 90 år. Det kan ha flere årsaker, eldre blir friskere og

bydelene mer bevisste på prioritering av eldre med behov.

Tabell 6 Nøkkeltall for bydelene FO 3 Pleie og omsorg
Nøkkeltall fro F03 - Pleie og omsorg

Løpende priser

Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester

Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker

2007

253 072

114 519

2 008

274 034


132 694

2 009

287 184


149 293

2 010

325 445


170 370

2 011

357 881


191 014

Deflator




1,046 1,042 1,027 1,032

Faste 2011 priser






Netto driftsutgifter pr. mottaker av pleie- og omsorgstjenester 292 344 302 637 304 376 335 859 357 881

Netto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker 132 290 146 544 158 230 175 822 191 014

Andel egne 67 -79 innbyggere som mottar hjemmetjenester 9,3 9,2 8,5 8,3 7,8

Andel egne innbyggere 80-89 som mottar hjemmetjenester 33,5 33,2 33,2 31,6 31,6

Andel egne innb. 90 år og over som mottar hjemmetjenester 44,8 45,9 48,3 45,9 46,6

Til det andre spørsmålet viser arbeidsgruppen til nedenstående. Når prisen på en vare går ned, er det i

følge generell markedsteori, forventet økt etterspørsel og, gjennom det, et utvidet tilbud av varen.

Denne forventningen ble ikke innfridd da prisen på ordinære langtidsplasser ble redusert. Bruken gikk

noe ned, og det er ikke registrert økte "køer" i systemet.

Normal dekningsgrad i sykehjem ble i 2009 satt til 97,33 % i gjennomsnitt, herav 97,12 % for lang-

tidsplasser, jf. Rapport om ny pris- og finansieringsmodell for Oslo kommunes sykehjemsplasser, trykt

vedlegg til byrådssak 233/08.

Tall fra Gerica viser at dekningsgrad for langtidsplasser var i 2011 på 97,5 %. Denne faktiske

dekningsgraden fra Gerica kan ikke uten videre sammenlignes med dekningsgraden som er lagt til

grunn i finansieringsmodellen fra 2008. Gerica beregner dekningsgrad ut fra det antall plasser som til

enhver tid er tilgjengelige, mens finansieringsmodellen tar utgangspunkt i antall sykehjemsplasser

totalt, dvs, inkludert plasser som er midlertidig stengte, på grunn av oppussing, vannlekkasjer o.I

For å få sammenlignbare tall har arbeidsgruppen hentet detaljer fra rapport om ny pris- og

finansieringsmodell fra 2008, som fortsatt legges til grunn, og kommet fram til nedenstående, normal

dekningsgrad som kan sammenlignes med Gericaregistreringen.
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Tabell 7 Beregning av full dekning for langtidsplasser i sykehjem

Årsaker til ledighet i langtidsplasserVirkning i %

Tildeling uten ugrunnet opphold0,40

Dobbeltrom - lenger tid før belagt0,19

Fritt brukervalg0,41

Fleksibilitet1,00

Sum normal ledighet/dekningsgrad på tilgjengelige plasser 2,00

Dekningsgrad

99,60

99,41

99,00

98,00

98,00

Sykehjemsetaten har etter dette en teoretisk mulighet for å øke belegget fra 97,5 % til 98,0 % på

langtidsplasser, dvs. med 0,5 %, tilsvarende 14 til 15 plasser. En eventuell økning av etterspørselen ut

over dette må på kort sikt dekkes ved å øke antall to-sengsrom, øke antall plasser som kjøpes i utenbys

sykehjem, eller redusere tilbudet av antall korttidsplasser som da kan omgjøres tilbake til

langtidsplasser. Disse tiltakene er ikke i tråd med beboernes ønsker og bystyrets vedtak.

Varig økning i antall langtidsplasser vil bare kunne oppnås ved bygging av nye sykehjem, enten i privat

eller kommunal regi. Det tar tid. Tilbudet av antall langtidsplasser har med andre ord liten
etterspørselselastisitet, SYE klarer ikke å møte en større økning i etterspørselen. For å kunne senke

terskelen på bruk av langtidsplasser må bystyret først øke tilbudet av plasser. Når kapasiteten på

langtidsplasser er bygget ut, vil reduksjon i prisene føre til at terskelen for plass i sykehjem senkes.

Først da får vi samme effekt som beskrevet for bruk av korttidsplasser nemlig at SYE økte tilbudet (i

tilfellet korttidsplasser ved omgjøring og oppgradering av eksisterende plasser) og bydelene

etterspurte plassene fordi prisene var rimelige.

2. Tiltak for å sikre likeverdige inntakskriterier uavhengig av bydelsgrenser

I  H 36 ber bystyret om at byrådet skal foreslå tiltak som sikrer at det blir likeverdige inntakskriterier for

de eldre uavhengig av bydelsgrensene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger.

Arbeidsgruppen har vurdert denne problemstillingen ved to ulike situasjoner:

Når bydelene første gang bestiller plass.

Når bydelene fatter vedtak om endring av omsorgsbehov.

2.1 Likeverdige inntakskriterier ved bestilling av fast plass på sykehjem

Sykehjemsetaten har utarbeidet felles inntakskriterier for alle sine tilbud. Det vises til vedlegg 1,

Innhold, kvalitet og inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene. Kriteriene revideres
årlig. Det er bydelene som har ansvar for å vurdere omsorgsbehovet og som fatter vedtak om

omsorgstilbud, også i form av fast plass i sykehjem. Bydelene benytter SYEs inntakskriterier og

retningslinjer fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester sammen med annen dokumentasjon ved

bestilling av plasser.

Bydelenes tildelingspraksis kan likevel variere noe. Ulik tildelingspraksis skyldes til dels at bydelene i

forskjellig grad har utviklet tilbud for å dekke eldres pleiebehov. Bydeler med flere tilbud i

omsorgstrappa, kan gi tjenester til sine eldre lenger i egen bydel. De vil ha en faglig forsvarlig høyere

terskel for tildeling av sykehjemsplass enn andre bydeler. Likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt, men

gjennom tildeling av ulike tilbud.

Medisinske og sosialfaglige kriterier ligger til grunn for vurdering av søknad om sykehjemsplass. Enhver

søknad skal gis individuell behandling, vurderes helhetlig og tverrfaglig, og det skal søkes gode
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løsninger i samråd med søker. For å sikre tilpassete tilbud er derfor skjønnsvurdering viktig. Ulik

oppbygging av rutiner og ulik skjønnsvurdering for tildeling av sykehjemsplass i bydelene kan imidlertid

føre til utilsiktet forskjellsbehandling. Det er også med på å forklare ulik tildelingspraksis.

For å redusere denne siste ulikheten har byrådet iverksatt flere tiltak som skal bidra til prosesslikhet i

bydelenes tildelingspraksis for sykehjemsplass. Det er utarbeidet felles søknadsskjema for bydelene

om helse- og omsorgstjenester, og felles retningslinjer for behandling av søknadene. Ansatte i

bydelenes bestillerkontorer vil fra høsten 2012 få tilbud om ny og utvidet saksbehandleropplæring. De

ansatte får også delta i bydelsovergripende nettverk der tildelingspraksis vurderes. Nettverkene drives

i regi av Helseetaten. Det vises for øvrig til notat til Helse- og sosialkomiteen av 25.05. 2012 om

Tildelingspraksis sykehjemsplass, vedlegg 2.

Arbeidsgruppen mener at større grad av likebehandling av søknader om dekning av pleie- og

omsorgsbehov på tvers av bydelsgrensene bare vil kunne skje ved å gjennomføre tiltak som bidrar til

prosesslikhet. Gruppen har ingen ytterligere forslag til tiltak på dette punktet.

2.2 Forslag til forenkling og overordnet, bydelsuavhengig vurdering av endret omsorgsbehov

Når en bydel bestiller langtidsplass i sykehjem til en av sine beboere, er det til en person som bydelen

kjenner godt. En søker til langtidsplass har nesten alltid benyttet bydelens hjemmetjenester i lenger tid

og har som regel ett eller flere korttidsopphold bak seg før bydelen fatter vedtak om langtidsopphold.

Når langtidsopphold er innvilget, forblir beboeren på sykehjem resten av sitt liv. Gjennomsnittlig

liggetid på sykehjem er ca 2 år.

Ved ankomst til sykehjem innformeres beboerne og deres pårørende om at beboerne vil måtte regne

med å flytte, hvis omsorgsbehovet endres. Hver 3. måned undersøker sykehjemslegen inneliggende

beboere for å vurdere eventuelle endringer i fysisk og mental funksjonsevne. Før undersøkelsen har

ansvarlig sykepleier og eventuelt fysioterapeut/ergoterapeut dokumentert sine vurderinger av hver

enkelt beboer.

Etter dagens praksis melder avdelingssykepleier, i samarbeid med sykehjemslegen, pasientens

administrasjonsbydel hvis det er endret omsorgsnivå. Tall fra Gerica viser at det i 2011 var 152

pasienter med langtidsopphold som fikk tildelt nytt langtidsopphold med endret omsorgsnivå. Antallet

for første halvår 2012 er 77, altså omtrent på 2011-nivå.

Administrasjonsbydel kan bestride de vurderinger som er foretatt av sykehjemmet. SYE foretar ingen

registrering av hvor mange vurderinger som bestrides av administrasjonsbydel. For likevel å få en

indikasjon på dette, er det tatt kontakt med styrer/fungerende styrer på tre store sykehjem, Furuset,

Langerud og Silurveien, beliggende i hver sin sykehussektor. Svar er gitt muntlig og fritt etter hukom-

melsen. Ett sykehjem mener dets vurderinger av endret omsorgsbehov bestrides hver gang. Ett annet

sykehjem mener vurderingene bestrides ofte, uten å kunne antyde hvor ofte. Det tredje sykehjemmet

sier at det opplever stor ulikhet i imøtekommenhet mellom bestillerkontorene.

Inntil en bydel har fattet vedtak om langtidsopphold i sykehjem for en av sine beboere, kan bydelen

kombinere ulike tiltak, som praktisk bistand i hjemmet, rehabiliteringsopphold, hjemmesykepleie m.m.

for å ivareta beboerens omsorgsbehov. Bydelene arbeider for å finne tilbud som til sammen
tilfredsstiller beboeren, til en rimeligst mulig kostnad.

Når beboeren får innvilget langtidsopphold, har bydelen ikke lenger alternative, eller supplerende,

tiltak som den kan sette inn. Bydelen har, noen måneder etter innleggelse, heller ikke lenger detaljert

kunnskap om pasientens funksjonsnivå. Det synes derfor fordyrende og tungvindt at administrativ

bydel skal kunne bestride sykehjemmets vurderinger og diskutere tilleggsfakturering for langtids-
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pasienter i sykehjem. Med stramme rammer i bydelene kan økonomiske hensyn veie tungt i de

tilfellene der administrativ bydel bestrider sykehjemmets vurderinger. Arbeidsgruppen foreslår derfor

at bydelene betaler en pris for fast sykehjemsplass, uavhengig av type plass. Denne prisen er i det

etterfølgende kalt fastpris.

Dette forslaget synes å være i tråd med anbefalinger i Deloittes vurderinger av kostnader og gevinster

knyttet til bestiller-utførermodellen, utredning fra KS, Program for storbyforskning, datert 2.7. 2012.

Der heter det på s.77:

"Der det er vanskelig å måle produksjonen, bør en større del av behovsvurderingen overlates til
utfører."

De viser i sin rapport til eksempler på kompliserte tjenester der utfører bør vurdere behovet, bl.a.

hjemmetjenestebrukere med behov for varige og koordinerte tiltak.

Arbeidsgruppens forslag vil føre til at SYE får et totalansvar for sykehjemsbeboere på langtidsopphold.
Det vil kunne gi følgende fordeler:

Vurdering av behov for type plass gjøres uavhengig av bydel, noe som øker sannsynligheten

for enhetlig, overordnet praksis og likebehandling av beboere på sykehjem.

Fastpris vil skape en større bevissthet i SYE om at alle skal ha et riktig omsorgsnivå. Både større

og mindre pleiebehov skal registreres.

SYE vil lettere kunne vurdere behov for endring i sammensetning av langtidsplassene og gi

overordnet myndighet en mer helhetlig vurdering av omsorgsbehovet for sykehjemsbeboerne.

Sykehjemmene vil på sikt kunne organiseres mer fleksibelt, til beste for beboerne og ansatte.

Bydelenes bestillerkontorer blir avlastet for arbeid.

Merkostnader for endret omsorgsnivå blir fordelt mellom bydelene. Ingen bydel får uventet

store merkostnader på grunn av sine sykehjemsbeboere.

Forslaget vil også kunne medføre noen ulemper, som til en viss grad speiler de fordelene som oppnås.

Arbeidsgruppen vil påpeke følgende:

Når SYE får totalansvaret for sykehjemsbeboerne på fast plass, vil det innebære en viss

reduksjon i kontrollen av SYEs vurderinger fra bydelenes side. Bydelene skal ikke lenger

etterprøve dem. Bydelene vil imidlertid fremdeles ha tilsynsutvalg som er oppnevnt av

bydelsutvalget i geografisk bydel, og som regelmessig besøker sykehjemmene. Ifølge Instruks

for tilsynsutvalg i sykehjem, byrådssak 299/04, skal tilsynsutvalgene påse at tjenestestedene:

gir den enkelte bruker forsvarlig omsorg og hjelp, og behandler den enkelte bruker

med respekt

har utarbeidet målsetting, opplegg og tidsplan for oppholdet for den enkelte bruker.

følger bestemmelser som regulerer forhold under oppholdet, herunder bestemmelser

om bruk av tvang

har lokaler, utstyr, aktivitetsmateriell o.l. som er i samsvar med formålet

drives med forsvarlige personalforhold

har opprettet medisinsk tilsyn for de institusjoner hvor dette er forutsatt

oppbevarer beboernes midler forsvarlig dersom tjenestestedene er gitt ansvar for

dette

Forslaget vil gjøre tilsynsutvalgenes vurderinger mer uavhengig av bydelenes økonomiske

situasjon.

For å sikre god økonomisk styring innenfor stramme rammer, kan SYE bli fristet til å redusere

antall spesialplasser. Gjennom overordnet styring, der SYE regelmessig blir fulgt opp på måltall

for hver enkelt kategori langtidsplasser, vil en slik praksis ikke kunne gjennomføres.

Presset på SYE for endring av plasser vil øke. Svar fra 46 sykehjem viste at i alt 221 beboere ble
vurdert til å ha plass på et for lavt omsorgsnivå. Med ny ordning vil SYE ikke kunne henvise til

bydelenes vedtak og unnlate å ta fatt i dette. Etaten må etablere systemer som sikrer de mest
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pleietrengende beboere spesialplass, på tvers av sykehjemmene. Arbeidsgruppen tror at slike

systemer vil være mer robuste og lettere sikre lik omgjøringspraksis, enn systemer som

etableres i 15 bydeler med hvert sitt bydelsutvalg og hver sine ulike utfordringer.

Samlet sett mener arbeidsgruppen at fordelene med fastpris er større enn ulempene, og foreslår

derfor fastpris innført for langtidsplasser fra 2013. Gjennomføring av dette forslaget vil innebære

en fastpris i 2012-priser på kr. 680 212, mens prisene i dag varierer fra kr. 630 568 til kr. 1 128 370.

Denne prisen vil være gjenstand for årlige justeringer basert på beregnet lønns- og prisvekst.

(Enhetsprisen har de siste årene økt med ca kr. 20 000 pr år.)

Det vises til Vedlegg 3: Beregning av enhetspris på fast sykehjemsplass, 2012 priser. Det er viktig at

forslaget høres i bydelene som ikke har vært representert i arbeidsgruppen.

3. Drøfting av ulike finansieringsmodeller

Sykehjemsetaten leverer tjenester til bydelene som er de eneste aktørene med bestillerrett og

bestilleransvar. Prising av tjenestene er derfor et kommunalt nullsums-spill som skal bidra til at:

SYE får incitament til rasjonell drift og funksjonell sammensetning av sine tilbud.

Bydelene får incitament til gode kost/nyttevurderinger av tilbud i omsorgstrappa.

Sentrale politiske ambisjoner blir realisert.

Kapitalkostnadene har siden oppstart i 2007 vært sentralt finansiert. Det kan stilles spørsmål om
innarbeidelse av disse kostnadene i prisen vil gi et positivt styringsbidrag, jf. ovennevnte punkter.

Prisene ville i tilfelle bli reelle og dermed gi bydelene et mer økonomisk korrekt grunnlag for

kost/nyttevurderinger. De blir imidlertid også høyere enn i dag og det er en fare for at bydelenes

beslutninger, som naturligvis må baseres på kost/nyttevurderinger av samlete behov i

bydelssektoren, vil kunne gå på tvers av sentrale politiske ambisjoner der innvilgelse av

sykehjemsplass blir vurdert som et sentralt gode.

Kapitalkostnadene er faste kostnader. Uforutsette endringer i sammensetning av plasstyper og

svingninger i beleggsprosenten vil gjøre SYEs økonomi sårbar. Driftskostnader kan SYE regulere,

kapitalkostnader kan de på kort sikt ikke endre. Kapitalkostnader innarbeidet i prisen, vil derfor

ikke bidra positivt til rasjonell drift i SYE. Arbeidsgruppen anbefaler med bakgrunn i disse

vurderingene at den nåværende, sentrale finansieringen av kapitalkostnadene opprettholdes.

Prisutvikling for SYEs tilbud siden oppstarten er et resultat av både

lønns- og prisøkninger, som er det største prisdrivende elementet

pris for sentralt bestemte kvalitetsøkninger

krav til prisreduserende effektivisering i SYE og

prisreduserende, sentralt bestemt grunnfinansiering.

Vedlegg 4, Prisutvikling i SYE 2007 — 2012 gir samlet oversikt over dette. Når arbeidsgruppen skal

vurdere ulike prismodeller for dekning av SYEs driftsutgifter, står to av disse elementene sentralt,

pris og grunnfinansiering.

Samme pris (enhetspris) på tilbud som har ulik driftskostnad, fastsettes for å sikre seg at bydelene

kjøper det tilbudet som dekker pasientenes behov uten å vurdere kostnadene. Enhetspris utjevner

også tilfeldige svingninger i behov mellom ulike bydeler og over tid. Begge disse forhold har vært

bestemmende for at det er fattet sentralt politiske vedtak om at MRSA-plasser, plasser for

lindrende behandling og forsterkete plasser for rusavhengige skal ha samme pris som ordinære

langtidsplasser i sykehjem.

Delrapport 1 verbalvedtak H36/2012 Side 10



Når arbeidsgruppen i denne saken også foreslår å opprette fastpris for kjøp av langtidsplass i

sykehjem, er det delvis begrunnet i ovennevnte vurderinger. Hovedbegrunnelsen ligger likevel i at

SYE har det daglige ansvaret for å dekke omsorgsbehovet til disse sykehjemsbeboerne og best kan

vurdere behov for endringer i omsorgsnivå. Fastpris gir derfor samlet sett de mest rasjonelle

beslutningene.

For andre tilbud, der ovennevnte forhold ikke er så viktige, mener arbeidsgruppen at prisene må

differensieres for å sørge for omsorg på rett nivå i henhold til LEON-prinsippet. Pris på rehabili-

teringsplasser kan være delvis grunnfinansiert, for å sikre bruk av dem, men prisen bør ikke settes

lik pris for avlastningsopphold, der det ikke er like sterkt fokus på opptrening. I bydelene vil det

alltid være et behov for bare å gi tilbud om avlastningsopphold. Lik pris ville føre til urasjonell

overforbruk av rehabiliteringsplasser. Det samme argumentet kan naturligvis også føres til fordel

for differensiering av pris for langtidsplasser i sykehjem og plasser i aldershjem mv.

Arbeidsgruppen har ikke hatt grunnlag for detaljert å vurdere eventuelle endringer i pris mellom

de tilbudene som, etter styringsgruppens forslag om enhetspris på langtidsplasser, fremdeles har

ulik pris. Nåværende grunnfinansiering  i  SYE utgjør om lag 900 mill., dvs. vel 20 % av etatens

samlete driftskostnader. Grunnfinansieringen reduserer prisene og gir SYE en større evne til å takle

uforutsette svingninger i etterspørselen. Det kan argumenteres både for en økning og en

reduksjon i grunnfinansieringen. Det vises til Delrapport 3.

Hvis grunnfinansieringen øker, vil pris pr. sykehjemsplass reduseres og SYEs finansielle risiko bli

mindre. Økning i grunnfinansieringen i SYE kan enten dekkes av frie midler eller overføres fra

bydelsrammen. For bydelene vil resultatet uansett bare bli en viss omfordeling av handlings-

rommet bydelene imellom. (Arbeidsgruppen forutsetter da at frie midler alternativt fordeles

bydelene etter kriteriesystemet). Bydeler som har relativt mange plasseringer i sykehjem, vil

forholdsmessig øke sitt handlingsrom mer enn bydeler som har mer utbygde pleie- og omsorgs-

tilbud i egen regi. Bydeler med mange eldre og få funksjonshemmede vil, alt annet like, få en

relativt større andel av midlene.

En reduksjon av grunnfinansieringen vil øke prisene, gi SYE økt finansiell risiko og reversere

omfordelingsvirkningene i bydelene. Bydelene kan da mer realistisk kost/nyttevurdere etterspørsel

etter sykehjemsplass, med de fordeler og ulemper det innebærer, jf. diskusjon under fordeling av

kapitalkostnadene.

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at dagens modell har etablert et balansert marked mellom SYE

og bydelene. SYEs plasser blir belagt og SYE har i hovedsak vært i stand til å øke tilbudet på de

korttidsplassene det har vært størst etterspørsel etter. Det etablerte prissystemet med noe

grunnfinansiering fungerer. Og det er usikkert hvilke virkninger eventuelle endringer vil få.

Arbeidsgruppen har derfor konkludert med bare å anbefale etablering av fastpris for

langtidsplasser, med unntak for spesialplasser på Villa Enerhaugen som bystyret har vedtatt skal ha

egen, kostnadsdekkende pris.

Ved legg:

Vedlegg 1: Innhold, kvalitet og inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene revidert

juni 2012.

Vedlegg 2: Notat til Helse- og sosialkomiteen av 25.05. 2012 om Tildelingspraksis sykehjemsplass.

Vedlegg 3: Beregning av fastpris på langtidsplass i sykehjem, 2012-priser.

Vedlegg 4: Prisutvikling Sykehjemsetaten 2007 — 2012.
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Vedlegg 1

Innhold, kvalitet og inntakskriterier for tilbud om opphold i Oslosykehjemmene, revidert juni 2012

Rapporten finnes på Sykehjemsetatens intranettside -> Sentrale dokumenter -> Rapporter

(med ovenstående tekst)
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Vedlegg 2

Notat til Helse- og sosialkomiten av 25.05. 2012 om Tildelingspraksis sykehjemsplass

Nedenstående tekst ble sendt Helse- og sosialkomiteen i notat av 25.05.2012, sak 201001628-105.

1. Søknadsskjema, saksbehandling, skriftlighet

Nytt felles søknadsskjema om helse og omsorgstjenester inkl. sykehjemsplass
Nytt felles søknadsskjema om helse og omsorgstjenester er utarbeidet og sendt ut til
bydelene
Det arbeides fortsatt med å sikre at søknadsskjemaene er lagt ut riktig på bydelenes
nettsider og hvordan det kan søkes elektronisk.

Felles saksbehandlingsrutiner
Felles retningslinjer for behandling av søknader om helse og omsorgstjenester er utarbeidet
og sendt ut til bydelene.

Andre punkter knyttet til ny lov om helse og omsorgstjenester fra 01.01.2012:
Gerica (kommunens pleie- og omsorgssystem) var fra 02.01.2012 oppdatet slik at vedtak
om helse og omsorgstjenester innvilges etter nytt lovverk.

Andre pågående/parallelle prosesser:
Arbeidet, ledet av Byrådets kontor med deltagelse fra EST, med å gjennomgå språk og
innhold i kommunes brev/vedtak/maler pågår fortsatt.

2. Kompetanse

Saksbehandleropplæring
Det er utarbeidet ny og utvidet saksbehandleropplæring for ansatte ved bydelenes
Bestillerkontorer, med utgangspunkt i dagens tilbud i regi av Helseetaten (HEL). Det nye
opplegget vil starte fra høsten 2012.

Nettverk
Nettverk for ansatte ved bydelenes bestillerkontor, med utgangspunkt i deltagerne i
tildelingsprosjektet, starter opp i juni 2012 i regi av HEL.

3. Kvalitetsutvikling

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Arbeidet med å bistå bydelene med felles kvalitetskrav i pleie og omsorgstjenestene pågår i
HEL. Felles HMS-håndbok for hjemmetjenesten vil bli klar i løpet av våren.

4. Statistikk

Bydelenes årsstatistikk
Mal for årsstatistikken er omarbeidet, og det er nå bedre oversikt over og status for
bydelenes søknader om sykehjemsplass.
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Vedlegg 3

Beregning av fastpris på langtidsplass i sykehjem, 2012-priser

Type
langtidsplass

Antall

plasser

Pris 1.1.
2012

Beregnet totalsum

Ordinære

plasser 2.880 630.569 1.816.038.720

Skjermede

plasser 897 783.222 702.550.134

MRSA

12 663.747 7.964.964

Forsterkete

plasser psykiatri 96 896.059 86.021.664

Lindrende

behandling 16 663.747 10.619.952

Forsterkete

plasser annet 68 1.128.370 76.729.160

Forsterket plass

rus 9 663.747 5.973.723

Sum

3.978 2.705.898.317

Ny fastpris

(2 708 898 317/3 680.216

978)
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Prisutvikling Sykehjemsetaten 2007 — 2012

Enhetspris pr. sykehjemsplass i 2007

Effekt av lonns- og priskompensasjoner




Ved legg 4

555 600

2008 Lønns- og prisjustering, ordinær 26 000




2008 Personalforsikring, lønnsoppgjør 4 300




2009 Lønns- og prisjustering, ordinær 25 360




2009 Effekt av sentralt justeringsoppgjør 7 860




2009 Økt OPF + avrunding 2 130




2010 Lønns- og prisjustering, ordinær 19 809




2011 Lønns- og prisjustering, ordinær 20 951




2012 Lønns- og prisjustering, ordinær 25 958




Sum lonns- og priseffekter 2007 - 2012 132 368 132 368

Korreksjoner




2008 Korrigert dagsenterpris, fordelt7 400 7 400

Effekt av bystyrets vedtak om kvalitet som skal inkluderes i prisen




2008 - 2010 Økt legedekning3 568




2010 Enhetspris på palliative plasser1 303




2011 Enhetspris på forsterkete rusplasser338

Sum bystyrets kvalitetshevinger 5 209 5 209

Pris 2012 inkl. lønns - og prisjustering og sentral kval. økn. 700 577

Effekt av effektiviseringsuttak
2008 Effektiviseringsuttak -1 200




2009 Effektiviseringsuttak -1 250




2010 Effektiviseringsuttak -1 274




2011 Effektiviseringsuttak -2 525




2012 Effektiviseringsuttak -2 085




Sum effektiviseringsuttak 2007 -2012 -8 334 -8 334

Effekt av subsidieringsvedtak i bystyret
2010 Grunnfinansiering 180
mill. -28 496




2012 Ordinære langtidsplasser 100 mill. -33 179




Sum subsidieringer -61 675 -61 675

Enhetspris pr. sykehjemsplass i 2012




630 568
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Sykehjemsetaten
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DELRAPPORT  2

verbalvedtak H36/2012

Forslag til ny organisering av korttidsplassene

Forslag om færre typer korttidsplasser

Foreløpige prinsipper for finansiering av korttidsplassene

VERBALVEDTAK H 36/2012

Byrådet bes legge frem en sak om sykehjemsfinansieringen i Oslo kommune. Saken skal gi en

vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene.

Saken skal sikre at det blir likeverdige inntakskriterier for de eldre uavhengig av bydelsgren-

sene, basert på medisinske og sosialfaglige vurderinger. Byrådet bes i saken vurdere effekten

av prisreduksjonen på sykehjemsplassene, samt vurdere andre mulige finansieringsmodeller.



I. Forord s. 2

Korttidsplasser — Status s. 3

Forslag til ny organisering av korttidsplassene s. 4

Forslag om færre typer korttidsplasser s. 7

Prinsipper for finansiering av korttidsplassene s. 9


1. Forord

Sykehjemsetaten (SYE) avga i august 2012 Delrapport 1 om sykehjemsfinansieringen i Oslo
kommune. I rapporten var fokus lagt på langtidsplasser. For også å få vurdert korttids-
plassene, nedsatte sykehjemsdirektøren en intern arbeidsgruppe. Mandatet var å gjennomgå
organisering av, og prisstruktur for, korttidsplassene, både i lys av verbalvedtak H36/2012 og
som følge av gjennomføring av første fase i samhandlingsreformen som trådte i kraft pr.
01.01. 2012. Gruppen har vært ledet av direktøren i SYE Per Johannessen og har hatt
følgende medlemmer: Margaret A. Gjertsen, Bitte Thoen, Anne B. Sørli, Sveinung Lervåg og
Tone Pahlke, som har vært gruppens sekretær. Gruppen har hatt 6 møter.

Representanter for fire bydeler, en bydel i hver sykehussektor, har vært intervjuet for å gi
gruppen mer spesifikk kunnskap om problemstillinger sett fra bydelenes perspektiv.
Forslagene har imidlertid ikke vært forelagt noen bydeler.

I denne delrapporten er det foreslått ny organisering av korttidsplasser i sykehjemmene. I
tillegg er behov for reduksjon av antall typer korttidsplasser, blant annet som følge av gjen-
nomføring av samhandlingsreformen, drøftet. Det er også gitt noen prinsipielle betraktninger
om finansieringsmodeller. Detaljert gjennomgang av fordeler og ulemper ved ulike alternative
prismodeller og eventuell subsidiering av plassene vil imidlertid bli presentert i egen rapport,
Delrapport 3, der også prismodell for langtidsplasser vil bli nærmere belyst.

Oslo, 20. desember 2012

Per Johannessen
direktør Sykehjemsetaten
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2. Korttidsplasser — Status

2.1 Antall plasser og plasstyper

Korttidsopphold i institusjon skal være målrettede, tidsavgrensete opphold som bidrar til at
brukerne skal kunne komme tilbake til egne hjem. Rehabiliteringsplasser gir brukerne
nødvendig assistanse til aktivt å trene opp funksjons- og mestringsevner. Ordinære korttids-
plasser gir i større grad omsorg og avlastning, enten for brukerne selv eller for deres
pårørende. Også for bruk av disse plassene er det imidlertid et uttalt mål at brukerne skal
kunne reise hjem etter endt opphold og være bedre i stand til å klare seg selv.

Alle bydelene disponerer i dag korttidsplasser, både ordinære korttidsplasser og rehabili-
teringsplasser, på sykehjem plassert i de respektive bydelene. Bydelene foretar en bloc
bestillinger til SYE på de fleste korttidsplassene; fra 2013 to ganger i året.

På enkelte sykehjem tilbyr SYE også plasser som bydelene bestiller enkeltvis, blant annet når
bydelenes en bloc kapasitet er fullt utnyttet. I tre av fire sykehussektorer, i Ullevål, Ahus og
Diakonhjemmet sektor, er det etablert spesialenheter, intermediærplasser (også kalt SKE-
enheter), der sykehusene og bydelene deler på utgiftene til pasienter som ennå ikke er
utskrivningsklare, men som gjennom opptrening forventes raskere å kunne klare seg selv etter
gjennomført opphold på intermediærenheten. Trygghetsplassene er plasser som de eldre selv
bestiller, uten vedtak i bydelene, og for opphold på inntil 14 dager. Kostnader for drift av
disse plassene finansieres sentralt.

En detaljert oversikt over fordeling av korttidsplasser på type plass/bydel/bydelsregion/syke-
hjemssektor finnes i vedlegg 1. Nedenstående gir et sammendrag pr. bydelsregion.

Tabell 1 Geografisk beliggenhet av korttidsplasser pr. bydelssektor og plasstype, nov. 2012

Te korttidsohold






Sentrum* Vest* Nord* Sør* Sum
Ordinære korttidsplasser 68 94 134 110 406
Rehabiliteringsplasser 43 44 22 18 127
Samhandlingsplasser 0 0 25 10 35
Vurderingsplasser 0 8 10 0 18
Intermediære plasser (SKE-plasser)




13 1.3 16 42
Rehabiliteringsplasser Aker sykehus** 21





21
Plasser i lindrende enheter 8 8




16
Andre spesialplasser 6 2




4 12
Sumlasser til 'engelig for b delene 146 169 204 158 677
Trygghetsplasser




27 17 14 58
Samlet antall korttids lasser i Oslo





735
Sentrum: Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen. Vest: Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre
Aker. Nord: Bjerke, Stovner, Grorud, Alna. Sør: Østensjø, Nordstrand, Søndre Nordstrand

# Dette er plasser som bydelene bestiller enkeltvis, eller har avtale med sykehusene om bruk av. Antall plasser
er oppgitt pr. geogratisk bydel, og gir derfor ikke opplysninger om hvilke bydeler som bruker dem.

** Pr. 01.07. 2013 opprettes ytterligere 5 plasser, slik at tilbudet blir 26 plasser.
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2.2 Konsekvenser av samhandlingsreformen

Første fase i samhandlity2sreformen trådte i kraft 01.01. 2012. Da fikk kommunene overført
ansvaret for utskrivninQsklare pasienter fra første dag. Bydelene har møtt de utfordringer dette
skapte. oLT det er i dag omtrent ikke utskrivning_sklare (UK-meldte) pasienter som liQger i
sykehus. jfr. nedenstående figur.

Figur I: Utskrivningsklare pasienter pr. mnd.

Figur 6: UK-meldinger per maned og gjennomsnittlig liggetid etter UK-melding.


Januar 2011 tom. oktober 2012.
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Figuren viser at det i gjennomsnitt var 570 pasienter pr. måned som ble meldt utskrivnings-
klare fra sykehus til bydelene i 2011 og at disse hadde en liggetid på mellom fire og seks
dager etter UK.melding. Etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, har antallet utskriv-
ningsklare pasienter pr. mnd. gjennomsnittlig vært på vel 850. Antall liggedøgn som bydelene
må betale for i sykehus, har helt siden reformen trådte i kraft, vært ubetydelig.

Mange a\ pasientene som tas ut fra sykehus. får korttidsopphold på sykehjem før de
returnerer til egne hjem. Korttidsplassene brukes derfor noe andreledes enn før. flere brukere
kommer rett fra sykehus. 11 av 15 bydeler har økt andel brukere som kommer fra sykehus i
2012. Fire by deler har en reduksjon. For to av disse. St. Hanshaugen og Stovner. er
reduksjonen minimal. To bydeler, Frogner og Ullern, har redusert sine andeler til dels
betraktelig. Disse to bydelene er atypiske, da de også totalt sett har mottatt færre UK-meldte i
2012 enn i 2011.
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Tabell 2 Andel brukere som kommer rett fra sykehus til korttidsplass i sykehjem




Navn
Gamle Oslo

2011
44,1 %

2012 (til 1.11.)
59,5 %

Nr.
1
2 Grünerløkka 61,2 % 63,4 %
3 Sagene 58,2 % 66,3 0/0
4 St. Hanshaugen 59,5 % 58,0 %
5 Frogner 62,5 % 54,7 %
6 Ullern 66,2 % 51,6 %
7 Vestre Aker 36,5 0/0 38,5 %
8 Nordre Aker 51,0 % 56,4 %
9 Bjerke 52,5 % 65,7 %

10 Grorud 51,3 % 64,1 %
11 Stovner 38,8 % 36,6 %
12 Alna 52,7 % 74,0 %
l 3 Østensjø 42,1 % 52,2 %
14 Nordstrand 51,0 % 56,4 %
15 Søndre Nordstrand 53,6 % 73,1 %

2.3 Fremtidig behov for korttidsopphold på sykehjem

Fremtidig behov for korttidsplass i sykehjem er avhengig av mange faktorer. Viktig er blant
annet befolkningsutviklingen, de eldres helsesituasjon til enhver tid, utvikling av behandlings-
muligheter og tekninske hjelpemidler, bydelenes tilbud, samt endring i faglig og politisk
policy på området.

Mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser etter alder, for perioden
2012 til 2040, viser nedenstående utvikling i de aldersgruppene som typisk blir brukere av
korttidsplasser i sykehjem, fra 2012 til 2030.

Tabell 3 - SSBs prognoser for eldrebefolkning 2012 - 2030

Alder 2012




2013




2015




2020




2022 2030
80 - 89 år 17 910 17 562 16 506 16 370 16 677 25 881
90 år og + 4 782 4 875 4 963 4 558 4 570 4 659

Sum 22 692 22 437 21 469 20 928 21 247 30 540

Ifølge dette vil de nærmeste 8 årene være preget av en reduksjon i eldrebefolkningen over 80
år. Vi vet i tillegg at de som er 80 år eller eldre i dag, i gjennomsnitt er friskere enn den
samme gruppen bare for noen få år siden. Befolkningsprognosene tilsier derfor at det kan
være mulig å redusere antall korttidsplasser i sykehjemmene fram til 2020.

Bydelene har de senere årene styrket hjemmetjenesten og startet, eller forsterket, tilbud om
dagrehabilitering. Omsorg+ leiligheter er etablert i mange bydeler og byrådets mål er å bygge
1 000 boliger innen 2016 Alle disse forhold vil kunne bidra til at behovet for langtids- og
korttidsplasser i sykehjem minskes. Dette kan allerede ha vært medvirkende til endring i
bestillingene for 2013. Bydelenes bestillinger og anslag for 1. halvår 2013 er redusert med 99
plasser, 49 korttidsplasser og 50 langtidsplasser, i forhold til bestilling for 3. tertial 2012.
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Byrådet vil i 2013 legge frem en ny eldremelding og rullere sykehjemsbehovsplanen. De
forslag til endringer for organisering og bruk av korttidsplasser som fremmes her, vil kunne
gjennomføres uavhengig av dette, og forslagene vil kunne tilpasses fremtidig policy på feltet.

3. Forslag til ny organisering av korttidsplasser i sykehjemmene

Sykehjem i Oslo ivaretar to hovedfunksjoner:

De gir permanent opphold til personer som trenger døgnkontinuerlig oppfølging og
omsorg for å oppnå et trygt bomiljø som bidrar til trivsel og tilfredsstillende
livskvalitet; i Oslo kalt langtidsopphold.
De gir tidsbegrenset opphold til personer som trenger behandling, utredning, rehabili-
tering, forebygging og avlastning; i Oslo kalt korttidsopphold.

Langtidsopphold, som i 2012 omfatter 3 956 plasser, tilbys på 47 av Oslos 48 alders- og
sykehjem. Korttidsopphold, som i 2012 omfatter 586 ordinære plasser, tilbys i egne
avdelinger på i alt 23 ulike sykehjem.

På langtidsavdelingene arbeides det for å gi beboerne en tilfredsstillende hverdag med god
omsorg og meningsfylte aktiviteter, i samsvar med deres individuelle behov. SYE innførte
eksempelvis Lottemodellen ved alle kommunale sykehjem fra 2013. På korttidsavdelingene
konsentreres arbeidet om å oppnå klart definerte mål om funksjonsforbedring, slik at
pasientene etter endt opphold kan reise hjem til egen bolig og klare seg selv bedre enn før, og
slik at behovet for permanent plass på sykehjem kan forskyves ut i tid.

Faglig fokus for arbeidet med de to hovedfunksjonene er med andre ord forskjellig. Ledelsen
må ha fokus på begge hovedfunksjonene og balansere oppmerksomheten mellom dem. I
sykehjem med både langtidsavdelinger og korttidsavdelinger erfarer man i tillegg at
arbeidstakere har klare preferanser, noen ønsker primært å jobbe på langtidsavdelinger, andre
primært på korttidsavdelinger. Det er derfor flere forhold som bidrar til at det er få synergi-
effekter mellom korttidsavdelingene og langtidsavdelingene.

Bydelene fatter vedtak om både langtidsopphold og korttidsopphold. Etter at en innbygger har
fått fast plass på en langtidsavdeling, vil ansatte i bydelen bare få kontakt med vedkommende
hvis SYE melder om behov for å få endret type sykehjemsplass. I Delrapport 1 foreslås det for
øvrig at SYE skal overta ansvaret for denne vurderingen. Det er SYE som best kjenner
beboerne når de er flyttet inn på langtidsplass. Hvis forslaget vedtas, vil bydelenes kontakt
med dem som har fått vedtak om langtidsplass, opphøre når vedtaket er effektuert.

Når det fattes vedtak om korttidsopphold er situasjonen en annen. Bydelene har definert klare
mål for oppholdet, og best resultater oppnås når bydelene og korttidsenhetene samarbeider om
tiltak både under og etter oppholdet. Hver bydel har korttidsavdeling(er) på sykehjem i
geografisk nærhet til bydelen.

For i større grad å sikre riktig helse- og omsorgsnivå, mer faglig spesialisert arbeid i syke-
hjemmene og større fokus på samhandling med bydelene, foreslås det at sykehjemmene
organiseres som henholdsvis langtidssykehjem og korttidssykehjem.
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Det vil være mulig å etablere minst et korttidssykehjem i hver bydelsregion (Sentrum, Vest,
Nord og Sør). Bydelene vil derfor fremdeles få sine korttidsplasser på sykehjem som ligger
eller i nærheten av, egen bydel. Det antas at ulempene med å ha korttidssykehjem i naboby-
delen, vil bli mer enn oppveid av fordelene ved den kvalitetshevning som vil kunne finne sted
i korttidssykehjemmene, blant annet som følge av bedre dialog mellom korttidssykehjemmene
og de bydelene som sender sine innbyggere dit.

4. Forslag om færre typer korttidsplasser

Korttidsplassene er definert både som ordinære korttidsplasser og rehabiliteringsplasser. I
tillegg er det opprettet fiere spesialavdelinger som er definert som korttidsavdelinger. Det er
gjort for å dekke ulike behov oppstått på ulike tidspunkt. Samhandlingsreformen gjør det
naturlig på nytt å vurdere behovet for ulike typer spesialplasser for korttidspasienter.

4.1 Vurderingsplasser

Det er opprettet i alt 18 vurderingsplasser, 10 ved Furuset sykehjem i Region Nord og 8 ved
Silurveien sykehjem i Region Vest. Disse plassene var allerede etablert da SYE overtok det
byomfattende ansvaret for sykehjemmene i 2007. Plassene ble i sin tid opprettet for å redusere
antall utskrivningsklare pasienter (UK-meldte) ved sykehusene og sikre kommunen mot
betalingsansvar for disse pasientene. Samhandlingsreformen legger sterk føring på at UK-
meldte ikke skal legge beslag på sykehussenger. Antall UK-meldte i sykehus er da også sterkt
redusert i 2012. Det foreslås at vurderingsplassene omgjøres til andre typer plasser.

4.2 Samhandlingsplasser

Oslo har i alt 35 samhandlingsplasser. Det omfatter 5 plasser på Rødtvet sykehjem og 20 på
Lilleborg sykehjem, begge beliggende i Region Nord. I tillegg er det 10 plasser ved Abildsø
sykehjem beliggende i Region Sør. Plassene ble opprettet for å kunne ivareta spesielle behov i
forbindelse med gjennomføring av samhandlingsreformen pr. 01.01. 2012. Plassene fylte en
funksjon i en overgangsperiode, men erfaringene fra 2012 tilsier at disse plassene kan
omgjøres til ordinære korttidsplasser. Denne antagelsen styrkes av at det bestilles færre
samhandlingsplasser for 2013. På Lilleborg sykehjem er bare 5 av 20 plasser bestilt.

4.3 Intermediære plasser(SKE-plasser)

Det er opprettet intermediære plasser i 3 sykehussektorer, 13 plasser ved Romsås sykehjem
(hvorav 9 i dag brukes som intermediærplasser og 4 som korttidsplasser), for Ahus sektor, 13
plasser fysisk plassert på Diakonhjemmet sykehus, men tilknyttet Silurveien sykehjem, for
Diakonhjemmet sektor, og 16 plasser på Abildsø sykehjem. for Ullevål sektor. For
sentrumsbydelene knyttet til Lovisenberg sektor, er det ikke etablert intermediærplasser.
Plassene ble etablert i perioden fra 2008 til 2010. SYE overtok ansvaret for plassene fra
bydelene pr. 01.01. 2012 som et ledd i Sentral Etatsreform.

De intermediære plassene er tilbud til hjemmeboende, eldre pasienter som akutt har måttet
legges inn på sykehus, men som vurderes å kunne fungere bra hjemme etter behandling og
intensiv opptrenirw. De karakteriseres ofte som spreke før de fikk den akutte sykdommen som
gjorde dem behandlingstrengende på sykehus. Pasientene får tilbud om intermediær plass før
de er ferdig behandlet på sykehus. Sykehusbehandlingen fortsetter på intermediærenheten.
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samtidig som opptrening påbegynnes. Formålet er å skape en sømløs- overgang fra sykehus
til kommunehelsetjeneste og redusere den samlede tiden pasienten trenger hjelp.

Det er foretatt en grundig evaluering av de intermediære plassene i 2011, og det vises til
prosjektrapporten: Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter — et samhandlingsprosjekt,
avgitt 15.12. 2011, jfr. vedlegg to som gir internettlenke til rapporten. (Omfatter alle tre Oslo-
enhetene i tillegg til intermediærplasser etablert i Lørenskog kommune).
Dokumentasjonsgrunnlaget som er brukt i prosjektet gjelder for 2010 og 2011.

Rapporten viser blant annet at:
84 % av pasientene reiser hjem fra intermediærenhetene, mens det samme gjelder for
58 % av de andre korttidspasientene. Denne forskjellen kan, i hvert fall til dels,
avspeile forskjeller i pasientgrunnlaget, i og med at intermediærpasientene er sprekere
enn andre før skade oppsto og sterkt motiverte for opptrening. Forskjeller i statistikk-
grunnlaget vil også bidra til kunstig å øke ulikhetene mellom de to behandlings-
formene. Oslo-statistikken omfatter ikke bare pasienter på både rehabiliteringsavdel-
ingene men også de som har ordinære korttidsplasser.

Gjennomsnittlig bemanningsfaktor for sykepleier og hjelpepleier på intermediæren-
hetene er 0,92, mens den er 0,88 på ordinære rehabiliteringsavdelinger. I kommunens
rehabiliteringsavdelinger er legedekningen noe lavere enn i intermediærenhetene,
mens fysioterapi- og ergoterapidekningen er vesentlig høyere.

Totalkostnad for et intermediærdøgn varierte i 2010 mellom vel 3 200 kroner og vel
4 000 kroner. Bydelene dekker mellom 82 % og 88 % av intermediærenhetenes
kostnader.

Etter innføring av samhandlingsreformen er flere og dårligere pasienter skrevet ut av syke-
husene enn før. Bydelene får gradvis større erfaring med behandling av pasienter i gråsonen
mot den gruppen som fyller kriteriene for å bli intermediærpasienter. Sykehusene har til dels
problemer med å vurdere hvilke pasienter som bør få et intermediærtilbud. Ikke sjelden
skriver sykehusene både UK-melding og søknad om inntak i intermediærenhet.

Intermediærenhetene har utgjort en viktig samhandlingsarena mellom sykehussektoren og
kommunesektoren. Samhandlingsreformen gjør det imidlertid mer problematisk å rendyrke
intermediærkonseptet, blant annet fordi den tydeliggjør det forvaltningsmessige ansvaret for
utskrivningsklare pasienter Det antas at både bydelene og korttidsavdelingene i SYE nå i
større grad kan behandle UK-meldte som ellers ville fått tilbud om intermediærplass. Det
anbefales derfor at avtalene med sykehusene sies opp. senest med virkning fra 01.01. 2014.

4.4 Andre spesialplasser.

Lindrende enheter
SYE har to lindrende enheter, en enhet med 8 plasser ved Lillohjemmet i Region Vest, og en
enhet, også med 8 plasser, ved Akerselva sykehjem i Region Sentrum.

Sykehjemspersonalet håndterer i de aller fleste tilfeller døende på en god måte i de enkelte
sykehjem. Noen få beboere har imidlertid behov for spesiell smertebehandling i terminal-
fasen, en behandling som best kan gis på lindrende enhet. De lindrende enhetene tar også imot
yngre pasienter fra sykehus eller hjemmet i terminalfasen. Noen sykehjemsbeboere lever med
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kroniske smerter. De kan også ha behov for et kortere opphold på lindrende enhet for å få
konstatert hvilke medisiner som samlet gir best smertestillende effekt. De lindrende enhetene
vil i tillegg stå sentralt ved kompetansebygging i andre sykehjem.

Det foreslås ingen endring vedrørende plasser i lindrende enheter.

Rehabiliteringsplasser pa Aker sykehus
Det er fra 01.01. 2012 etablert 21 rehabiliteringsplasser ved Aker sykehus. Antall plasser øker
til 26 fra 01. juli 2013. Plassene er knyttet til Kingosgate sykehjem. Ved Aker sykehus drives
det rehabilitering av blant annet kognitivt funksjonssvikt. Plassene bestilles særskilt av
bydelene, og belegget er foreløpig lavt; beleggsprosenten har ligget mellom 50 % og 60 % de
siste månedene. I oktober var belegget 57,6 %.

Det anbefales at bruk av disse plassene evalueres 2. halvår 2013.

Spesiell tilpassede plasser
I samarbeid med bydelene er det etablert noen få korttidsplasser på skjermet enhet og noen
forsterkede korttidsplasser, i alt 12 plasser i 2012.

SYE skal til enhver tid søke å imøtekomme bydelenes behov for plasser og har fleksibelt
tilpasset tilbudene for å ivareta enkeltpasienter. Denne praksisen foreslås opprettholdt.

5. Prinsipper for finansiering av korttidsplassene

Det vil, i eget rapport, Delrapport 3, vurderes alternative former for prising av SYEs tjenester.
Ulike prisalternativer vil beregnes med utgangspunkt i budsjett for 2013. Nedenstående
prinsipper har kommet frem i drøftinger med et utvalg av bydelsdirektører og i arbeids-
gruppen.

Det bør tilstrebes fortsatt å ha en prisstruktur med få alternative priser. Et finmasket
prissystem er tungvindt å administrere. Det kan også bidra til at dyre plasser ikke blir
benyttet fullt ut fordi bydelene må dekke de behov som innbyggerne har, og leter etter
tilbud som er "gode nok" for å få midlene til å strekke lengst mulig. Det kan føre til en
ikke optimal utnyttelse av SYEs spesialiserte tilbud.

Subsidiering kan vurderes opphevet for å få frem reelle kostnader og kostnadsforskjeller.
Det forutsettes i tilfelle at alle midlene som trekkes ut av SYEs nettobudsjett, tilføres
bydelene, slik at endringer i subsidiegrad/pris blir nøytral for bydelssektoren under ett.
Eventuelle effektiviseringsuttakikutt må synliggjøres særskilt. Prising basert på kostnads-
dekkende beregninger vil for øvrig endre risikobildet mellom bestiller og utfører, til
ugunst for utfører, dvs. SYE.

Risiko for underforbruk av sykehjemsplasser vil alltid være til stede. Prisstrukturen skal
stimulere partnerne til god utnyttelse av plassene, og fordele risikoen både på etterspørrer
og tilbyder.

Prisstrukturen må ikke være slik at den oppmuntrer bydelene til å etablere egne døgn-
baserte tilbud utover botilbudet Omsorg+ for de aldersgrupper SYE har tilbud til. Fra
sentralt myndighetsnivå bør dette tydeliggjøres.
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Disse prinsippene vil bli lagt til grunn for vurdering av konkrete forslag til endring av finansi-
eringsstrukturen i SYE, og det vises til egen rapport, Delrapport 3, om dette.

Vedlegg:

Korttidsplasser i Sykehjemsetaten, fordelt på type plass, bydel, region og sektor

Evaluering av fire spesialiserte korttidsenheter. Rapporten finnes på internet, med

lenke: htt : www.oslo-universitetss kehus.no SiteCollectionDocuments Om%20oss

Avdelin er Samhandlin Evaluerin -fire-s esialiserte-korttidsenheter-2. df
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Korttidsplasser i Sykehjemsetaten, fordelt på type plass, bydel, region og sektor Vedlegg 1

0


5

18

23

0

0

10

10

RomsaS SYkehje

Bydelsregion Sykehussektor

SYE


område
ydelBa

Antall


korttids-


plasser

Antall


rehab.


plasser

in Oslo Nord Ahus 2 10 Groru 12




Rødtvet sykehjern Oslo Nord Ahus 2 10 Grorud 21




Ammeruclbjemrnet Oslo Nord Altus 3 10 Grorud




Ammerudlunden Oslo Nord Ahus 3 10 Grorud 6




Stovnerskogen sykehjern Oslo Nord Ahus ..3 11 Stovner 9




Fumset sykehjern Oslo Nord Allus 1 12 Alna 20 22

Lindeberg omsorgssenter Oslo Nord Ahus 1 12 Alna 14




Solvang Oslo Nord Ahus 1 12 Alna 22




Lilleborg sykehjem Oslo Nord Ullevål sektor 1 9 Bjerke 32




Okern sykehjem Oslo Nord Ulleval sektor I 9 Bjerke




Oslo Nord




136 22

Fagerborghjernmet Oslo Vest Diakonhjemrnet 1 5 Frogner




Majorstutunet Oslo Vest Diakonhjernrnet I 5 Frogner 17




Uranienborghjemmet Oslo Vest Diakonhjemmet I 5 Frogner




Frognerhjemmet Oslo Vest Diakonhjenunet 3 5 Frogner




Silurveien Oslo Vest Diakonhjemmet 1 6 Ullern




Smestadhjemmet Oslo Vest Diakonhjemmet I 6 Ullern 1 12

Kajalund Oslo Vest Diakonhjemmet 3 6 Ullern




Madserud Oslo Vest Diakonhjemmet 3 6 Ullern 27




Vinderen Oslo Vest Diakonhjemmet 1 7 Vestre Aker




Hovseterhjemmet Oslo Vest Diakonhjemmet 3 7 Vestre Aker 17 16

Lillohjemmet Oslo Vest Ullevål sektor 2 8 Nordre Aker 16




Tåsenhjemmet Oslo Vest Ullevål sektor 2 8 Nordre Aker 16 16

Grefsenhjetrunet Oslo Vest Ullevål sektor 3 8 Nordre Aker




Nordberghjemmet Oslo Vest Ullevål sektor 3 8 Nordre Aker




Oslo Vest





94 44

Villa Enerhaugen Oslo sentrum Lovisenberg 1 I Gamle Oslo 0




St Halvardsltjemmet Oslo sentrum Lovisenberg 3 I Gamle Oslo 0 0

Vålerenga bo og service Oslo sentrum Lovisenberg 3 I Gamle Oslo 22




Gninerløkka Oslo sentrum Lovisenberg 1 2 Gninerløkka 12




Lille Tøyen Oslo sentrum Lovisenberg 1 2 Grfinerløkka




Paulus Oslo sentrum Lovisenberg 3 2 Grfinerløkka




Sotienbergsenteret Oslo sentrum Lovisenberg 3 2 Granerløkka




17

Akerselva Oslo sentrum Lovisenberg 2 3 Sagene 17




Kingosgate Oslo sentnun Lovisenberg 2 3 Sagene 17 26

Sagenehjemmet Oslo sentrum Lovisenberg 3 3 Sagene




Cathinka Guldberg Oslo sentrum Lovisenberg 3 4 St.Hanshaugen




Eugenies aldershjern Oslo sentrum Lovisenberg 3 4 St.Hanshaugen




ledisk seniorsenter Oslo sentrum Lovisenberg 3 4 St.Hanshaugen




St Hanshaugen omsorgssen Oslo sentrum Lovisenberg 3 4 St.Hanshaugen 0




Oslo sentrum





68 43

Abildsø sykehjem Oslo sør Ullevål sektor 2 13 Ostensjø 24




Langerud Oslo sør Ullevål sektor 2 13 Østensjø 18 18

Manglerudhj.inkl Rustad Oslo sør Ullevål sektor 2 13 Østensjø 0




Ostensjø bosenter Oslo sør Ullevål sektor 2 13 Østensjø 0




Oppsalhjemmet Oslo sør Ullevål sektor 3 13 Ostensjø




Midtåsenhjemmet Oslo sør Ullevål sektor 2 14 Nordstrand




Nordseterhjemmet Oslo sør Ullevål sektor 2 14 Nordstrand




Ryenhjemmet Oslo sør Ullevål sektor 2 14 Nordstrand 30




Bekkelagshjerrunet Oslo sør Ullevål sektor 3 14 Nordstrand




Lambertseter Oslo sor Ullevål sektor 3 14 Nordstrand 23




Kantarellen Oslo sør Ullevål sektor 2 15 Søndre Nordstrand 15




Oslo sor
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vurdering av finansieringsmodellen, herunder prissetting av de ulike sykehjemsplassene.
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1. Forord

Sykehjemsetaten (SYE) avga i august 2012 Delrapport 1 om sykehjemsfinansieringen i Oslo
kommune, i henhold til verbalvedtak  H 36. I rapporten var fokus lagt på vurdering av hvordan
salg av plasser varierte med prisens størrelse, samt hvordan organisering av langtidsplassene
kan gjøres mer optimalt. I desember 2012 avla SYE en ny rapport med tilknytning til
verbalvedtak  H  36, Delrapport 2, med fokus på organisering av korttidsplassene.

For nærmere å få belyst oppbygging av et nytt finansieringssystem for SYE, ble det nedsatt en
tredje arbeidsgruppe. Gruppen har vært ledet av direktøren i SYE Per Johannessen og har hatt
følgende medlemmer: Margaret A. Gjertsen, Bitte Thoen, Anne B. Sørli, Sveinung Lervåg og
Tone Pahlke, som har vært gruppens sekretær. Gruppen har hatt 4 møter.

I denne tredje rapporten er ulike utfordringer ved oppbygging av et nytt finansieringssystem
gjennomgått, og det er foreslått en ny prismodell for finansiering av SYE, i to alternativer.

Oslo, 28. januar 2013

Per Johannessen
direktør Sykehjemsetaten
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2. Behovsutvikling

Som det også er beskrevet i Delrapport 2 om korttidsplasser, vil behov for sykehjemsplasser
være avhengig av mange faktorer. Befolkningsutviklingen er en av de viktigste, og
mellomalternativet i Statistisk sentralbyrås befolkningsprognoser etter alder, for perioden
2012 til 2040, viser nedenstående utvikling i de aldersgruppene som typisk har brukere av
plasser i sykehjem, i perioden fra 2012 til 2030.

Tabell I — SSBs prognoser lar eldrebelalkning 2012 — 2030

Alder 2012




2013




2015




2020




2022 2030
80 — 89 år 17 910 17 562 16 506 16 370 16 677 25 881
90 år og + 4 782 4 875 4 963 4 558 4 570 4 659

Sum 22 692 22 437 21 469 20 928 21 247 30 540

Ifølge dette vil de nærmeste 8 årene være preget av en reduksjon i eldrebefolkningen over 80
år. Vi vet i tillegg at de som er 80 år eller eldre i dag, i gjennomsnitt er friskere enn den
samme gruppen bare for noen få år siden. Begge disse forholdene indikerer redusert behov for
plasser i de nærmeste årene. Etter 2022 vil det bli en sterk vekst i antall eldre.

Bydelene har de senere årene styrket hjemmetjenesten og startet, eller forsterket, tilbud om
dagrehabilitering. Omsorg+ leiligheter er etablert i mange bydeler og målet er å bygge 1 000
boliger innen 2016. Disse forholdene vil også, i ukjent omfang, kunne bidra til at behovet for
plasser i sykehjem reduseres. Endring i bestillingene for 1. halvår 2013 understøtter disse
antakelsene. Bydelenes bestillinger er redusert med 99 plasser i forhold til bestilling for 3.
tertial 2012.

Et viktig fokus i samhandlingsreformen er å hindre sykehusinnleggelser. Det innebærer ikke
automatisk et økt behov for sykehjemsplasser, men det var forventet at bydelene ville bestille
flere korttidsplasser da de pr. 01.01. 2012 fikk betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter
fra dag en. For å møte forventet økt etterspørsel ble det etablert 35 nye samhandlingsplasser i
sykehjemssektoren. SYE merket også en økt etterspørsel etter plasser 1. kvartal 2012. Det har
imidlertid vist seg at etterspørselen ikke ble større utover våren enn at SYE har kunnet
effektuere bydelenes bestillinger i 2012. Det antas at bydelenes styrking av egne tiltak for å
ivareta sine innbyggere har gjort det mulig i større grad å ivareta pasientene i sine egne hjem.
Økt fokus på habilitering og rehabilitering i årene fremover kan likevel føre til at bydelene vil
bestille flere korttidsplasser, og da særlig rehabiliteringsplasser.

I det etterfølgende er det lagt til grunn at det mest sannsynlig skjer en reduksjon i etterspør-
selen i de neste åtte årene. For fullstendighetens skyld er imidlertid utfordringene ved økt
etterspørsel av plasser også belyst, da det i et langsiktig perspektiv, fra 2022 og fram mot
2030, vil det skje en stor økning av antall eldre. Hvis bruk av sykehjemsplasser holder seg på
dagens nivå, vil etterspørselen i 2030 øke med ca 900 plasser i forhold til etterspørselen i
2012.
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3. Nåværende finansieringssystem

Ved etablering av SYE i 2007 ble institusjonenes kapitalutgifter samt finansiering av trygg-

hetsplassene lagt til SYE gjennom en rammefinansiering på vel 321 mill. Bruttoutgiftene

utgjorde i alt 3 347 mill. og de resterende vel 3 000 mill. ble forutsatt skaffet til veie gjennom

salg av plasser til bydelene. Rammefinansieringsgraden var altså på den tiden 9,6 %.

I  årene som er gått etter etableringen, er forutsetningene gradvis endret, og rammefinan-

sieringen for 2013 beløper seg til nesten 1 100 mill. av et bruttobudsjett på 4 647 mill., noe

som gir en rammefinansieringsgrad på 23,7 %. De største endringene er skjedd gjennom

subsidiering av prisene, enten generelt eller for enkelttyper av plasser, med i alt 435 mill.
(nominelt, ikke prisjustert), og gjennom rammefinansiering av deler av lønns- og

priskompensasjonen, hovedsaklig økning i pensjonsutgiftene, med i alt 281 mill. (også

nominelt). Det vises til Vedlegg 1.

Pris og kostnad for de ulike typer plasser i 2013 er fremstilt i nedenstående tabell, jf. vedtak i

bystyret 05.12. 2012:

Tabell 2 — Priser og kostnader for plasser i sykehjem og aldershjem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1


Plassgruppe

Ordinær lanatids lass
Korttidsplass
Aldersh.ems lass
Plasser i skjermet avd. for demens
Forsterketlass —sykiatri
Forsterket plass — annet
Rehabiliterin s lass
Forsterketlass — lindrende behandlin
Forsterket plass — MRSA
Forsterketlass — rusavhen i het
Dagsenterplass — ordinær
Da sentelass - rehabiliterin
Da sentelass - demens
Samhandlin s lasser
Rehabiliterin s lass — Aker s kehus
Vurderingsplass




2




3




4 5


Subsidier

128 488

173 90


429

36 300


224 080

350 775

370 391

639 359

639 359

326 927


60 149

130 286

123 910

193 028

370 391

193 028




2012




Driftskostn.

761 822
863 841
519 528
851 088

1 157 144
1 526 961
1 099 758
1 329 300
1 329 300
1 016 868

165 283
235 420
229 044
882 969

1 099 758
882 969

1

2013


Pris

633 334
689 941
519 099
814 788
933 064
176 186
729 367
689 941
689 941
689 941
105 134
105 134
105 134
689 941
729 367
689 941

1

Pris


630

663

497

783

896

128

696

663

663

663


99

99

99


663

663

663

567
747
810
222
059
370
935
747
747
747
562
562
562
747
747
747

Som det fremgår av tabellen, er det etablert 16 sykehjemsgrupper (kolonne 1) og det opereres

med i alt 14 kostnadsgrupper (kolonne 3) og 8 prisgrupper (kolonne 4).

4.  Et flnansieringssystem som gir fleksibilitet og som dekker kostnadene — Utfordringer

Begrunnelsen for opprettelse av SYE er beskrevet i byrådssak 79/06.  I  saken ble det blant
annet understreket at Oslo kommune er avhengig av raskt å kunne opprette og nedlegge plas-
ser alt etter hvilke behov brukerne har, og at denne fleksibiliteten best kunne ivaretas av en
sentral etat som ville disponere rundt 5 000 heldøgns plasser (pr. 01.01. 2012 var antallet på
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4 864 plasser). Opprettelsen av SYE innebar ikke at SYE fikk overført midler og myndighet
fra bydelssektoren. Midlene ble beholdt i bydelene sammen med ansvaret for å vurdere egne
brukeres behov, samt bestille og betale for det nødvendige antall plasser i SYE.

I perioden fra 2007 til 2012 har SYE, i tråd med føringer i bystyret og endringer i bydelenes
bestillinger, opprettet flere korttidsplasser, både rehabiliteringsplasser og ordinære korttids-
plasser, samtidig som antall langtidsplasser er blitt redusert. SYE har tilpasset seg fleksibelt til
endringer i bestillingene fra bydelene. (For 1. halvår 2013 har bydelene redusert bestillingene
med 99 plasser. Det medfører tilpasningsutfordringer.)

Det ligger imidlertid noen naturlige begrensninger i SYEs muligheter til å være fleksibel. Når
det er fullt belegg, kan det totale tilbudet av antall plasser bare økes gjennom kjøp av plasser
utenbys og økt bruk av tosengsrom eller en kombinasjon av dette. Det er lite ønskelig både
faglig og politisk. Varig kapasitetsøkning kan derfor bare finne sted ved å bygge nye
sykehjem, noe som vanligvis tar fra 2 til 4 år. Langsiktig, sentral planlegging må derfor
supplere den markedstilpasningen som skjer gjennom kjøp og salg mellom bydelene og SYE.

De prisene som bydelene betaler for plassene, skal dekke SYEs nettoutgifter. I dagens finan-
sieringssystem forutsettes det at prisene dekker SYEs driftsutgifter ved plassene, gitt en
beregnet full dekningsgrad på 97,3 %, og fratrukket subsidier, kapitalutgifter og andre
utgifter, bl.a. økning i OPF, som er lagt til rammen.

Uavhengig av finansieringsmodell vil det være slik at når bydelene bestiller færre plasser enn
SYEs kapasitet, vil SYE få mindre inntekter enn budsjettert. SYE må da redusere sine utgifter
for å gå i balanse. Denne tilpasningen vil få ulike konsekvenser avhengig av hvilke
kostnadselementer som forutsettes dekket gjennom prisen. Som utgangspunkt for etablering
av et nytt finansieringssystem drøftes nedenfor SYEs situasjon i lys av to alternativer:

Pris fastsettes slik at den dekker alle kostnader, både faste og variable,
totalkostnadsmodellen.
Pris fastsettes slik at deler av driftsutgiftene (og kapitalutgiftene) dekkes gjennom
rammetildeling,  den subsidierte drilismodellen.

4.1 Totalkostnadsmodellen

totalkostnadsmodellen  vil svikt i etterspørselen føre til umiddelbart tap av inntekter,

inntekter som var forutsatt å gi bidrag både til dekning av driftsutgiftene og til kapital-

utgiftene. Gjennom tilpasning av driften til redusert behov vil SYE i løpet av noen måneder

kunne redusere driftsutgiftene. For eksempel vil nedbemanning kunne skje både gjennom å

holde ledige stillinger ubesatte. redusere vikarbruken og gå til oppsigelser, med tre måneders

varsel. SYE vil imidlertid vanskelig kunne tilpasse kapitalutgiftene på samme måte. Selv med

stengning av enkeltavdelinger vil det påløpe en del faste utgifter. Hvis reduksjonen skulle bli

så stor at et sykehjem kan avvikles, vil det likevel ta tid før de faste utgiftene kan reduseres.

SYE har en oppsigelsestid på et år vis a vis OBY, og for Oslo kommune vil utgiftene først

falle bort når eiendommen er solgt eller anvendt til andre formål.

Ved etablering av SYE ble, i tillegg til kapitalutgiftene, også utgifter til drift av Trygghets-

avdelingene holdt utenfor prismodellen. Plass ved Trygghetsavdelingene bestilles av brukerne

selv, uten vedtak i bydelene. Utgifter til drift av disse avdelingene kan dekkes av bydelene,
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enten gjennom et generelt påslag på prisen for ordinære sykehjemsplasser, eller gjennom

etablering av et eget system for avregning av bostedsbydelene. Ved det første alternativet,

påslag i prisen på ordinære plasser, vil inntektene svinge med etterspørselen etter de ordinære

plassene og gi underdekning når etterspørselen etter ordinære plasser synker, uavhengig av

hvor etterspurt Trygghetsplassene er. Det andre alternativet, eget avregningssystem mot de

bydelene der brukerne av Trygghetsplassene bor, gir bydelene uforutsigbare rammebeting-

elser, i og med at de ikke styrer bruken av Trygghetsplassene. Dette alternativet er vurdert

tidligere og forkastet, og det er ikke kommet frem nye forhold som endrer de konklusjonene

som da ble trukket.

For ikke å skaffe SYE utilsiktede tilpasningsutfordringer, anbefales det etter dette at kapitalut-

giftene og utgiftene til drift av Trygghetsavdelingene fortsatt rammefinansieres, også i et nytt

finansieringssystem.

Nedenstående tabell anskueliggjør SYEs utfordringer gitt følgende premisser:

Kapitalkostnader og kostnader til drift av Trygghetsavdelingene utgjør 360 mill.

SYE har 4 800 plasser i drift

Tap pr. plass 360 mill./4 800 = 75 000

Tabell 3 — SYEs tilpasningsbehov ved ledighet
Antall plasser
usol t

10

Tap av
dekningsbidrag




750 000
503 750 000

1007 500 000
15011 250 000

Det vises i denne forbindelse til at antall plasser som bydelene bestilte for 1. halvår 2013 lå 99

plasser lavere enn antall plasser bestilt for 3. tertial 2012.

4.2 Den subsidierte driftskostnadsmodellen

Den subsidierte driftskostnadsmodellen forutsetter at alle kapitalkostnadene er dekket sentralt,

og at det også sentralt er avsatt et fast beløp til grunnfinansiering av virksomheten. I en slik

modell vil en reduksjon i etterspørselen styrke SYEs budsjettsituasjon på sikt, når SYE har

tilpasset driften til det nye behovet. Det skjer fordi det faste beløpet som er lagt til rammen for

å redusere driftskostnadene, da vil subsidiere færre plasser enn før. Subsidieringsbeløp pr.

plass blir med andre ord større.

I den grad det er mulig å øke tilbudet som følge av økt etterspørsel, jf. betraktninger ovenfor,

vil inntektene fra de nye plassene ikke dekke alle driftsutgiftene. Hvis ikke rammefinan-

sieringen øker tilsvarende eller prisene justeres opp, vil SYE da få et utilsiktet merforbruk/en

utilsiktet tilpasningsutfordring.

Også den subsidierte driftskostnadsmodellen gir derfor visse konsekvenser for SYE og for

optimal bruk av kommunens midler. Utilsiktete konsekvenser kan det kompenseres for. Når
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tilbudet øker som følge av nyetableringer, kan subsidieringsbeløpet økes tilsvarende fra det

året plassene tas i bruk. I de årene antall plasser reduseres, kan man redusere grunnfinan-

sieringen, for eksempel i påfølgende års budsjetter. Subsidiering er derfor ikke til hinder for

styring av ressursbruken i en modell der bydelene kjøper plasser av SYE.

Eventuell subsidiering vil måtte besluttes ut fra andre hensyn. Sentrale vurderinger her vil

bl.a. gjelde bydelenes sensitivitet når prisen på sykehjemsplassene økes eller reduseres. Det

kan også henføres at subsidiering vil lette SYEs tilpasning til redusert etterspørsel.

Subsidiering vil dermed "smøre" systemet i det året tilpasningen må finne sted.

5.  Et finansieringssystem som sikrer god utnyttelse av alle typer plasser — Utfordringer

SYE gir i 2013 et variert tilbud av plasser både for personer som har innvilget langtidsplass

og for personer som skal ha korttidsopphold. Innbyggernes behov ligger til grunn for bydel-

enes bestillinger av de ulike plasstypene. Bydelene har imidlertid stramme rammer og må til

enhver tid vurdere hvordan midlene best kan brukes for i størst mulig grad å dekke disse

behovene. Flere forhold ved finansieringssystemet kan derfor få betydning for hvordan

bydelene reagerer i sykehjemsmarkedet. Viktig er:

Differensierte priser for ulike korttidsplasser i sykehjem.

System med en bloc bestillinger for et visst antall maneder fremover.

5.1 Differensierte priser for ulike plasser i sykekjem

For plasser til personer som har fått innvilget langtidsopphold, er utfordringene vedrørende

differensierte priser fbr ulike plasser i sykehjem  drøftet i Delrapport I. For bedre å sikre

likebehandling, god utnyttelse av dyre plasser og ubyråkratisk behandling, er det der foreslått

at bydelene betaler en gjennomsnittspris for alle langtidsplasser og at SYE overtar ansvaret

for bruk av alle typer langtidsplasser. På denne måten vil ikke lenger prisforskjeller kunne

innvirke på den type plass langtidspasientene tilbys, og ulik vurderingspraksis mellom

bydelene vil ikke gi forskjellsbehandling. Bystyrets prioriteringer, eller kapasitetsproblemer i

SYE, kan imidlertid fremdeles føre til at enkelte pasienter må vente på plass som gir det mest

optimale tilbudet. Det vises til rapporten, Delrapport 1.

For plasser til personer som har fått innvilget korttidsopphold, har SYE i dag en rekke tilbud.

Sanering av tilbudene er drøftet i Delrapport 2. Forslag i rapporten innebærer at de to

gruppene ordinære korttidsplasser og rehabiliteringsplasser opprettholdes. Dagens priser

avspeiler allerede denne todelingen. Bydelene betaler ca 6 % mer for rehabiliteringsplasser

enn for ordinære korttidsplasser, og det er ingen ytterligere prisdifferensiering. Kostnadsfor-

skjellene er imidlertid større: En rehabiliteringsplass er 28 % dyrere enn en ordinær korttids-

plass, jf. tabellen under punkt 3. I og med at bydelene har ulike mål for bestilling av henholds-

vis ordinære korttidsplasser og rehabiliteringsplasser ville det være naturlig å foreslå at

prisene skulle reflektere kostnadsforskjellen mellom disse plassene, dvs. 28 %. I en stram

økonomisk situasjon kan bydelene imidlertid velge å innvilge flere ordinære plasser hvis

prisene avspeiler kostnadene. De kan dermed gi flere et tilbud, men de reduserer samtidig
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mulighetene til opptrening i en rehabiliteringsavdeling for innbyggere som kunne profitert på

det. Samhandlingsreformens intensjon blir ikke realisert.

For å prøve å sikre mer optimal bruk av korttidsplassene kan prisene settes slik at vi får enten:

Samme pris på kjøp av alle typer korttidsplasser,  Modell 1

En noe høyere pris på kjøp av rehabiliteringsplasser enn for ordinære korttidsplasser,

Modell 2

Modell 1
Hvis prisen blir den samme for alle typer korttidsplasser, overtar SYE bydelenes ansvar for å

vurdere behovet for rehabilitering. Slik systemet er i dag, bestiller bydelene enten en rehabi-

literingsplass eller en ordinær korttidsplass. Når en pasient kommer til korttidsopphold foretar

SYE en vurdering av vedkommende som grunnlag for å sette opp en behandlingsplan for

oppholdet, enten det gjelder rehabiliteringsplass eller ordinær plass. Disse vurderingene kan, i

en modell med enhetspris, brukes til å plassere pasientene enten i rehabiliteringsavdelinger

eller ordinære korttidsavdelinger. En omlegging av systemet skaper derfor ikke merarbeid for

SYE. SYE får også større fleksibilitet til å endre behandlingsplan/plasstype for en pasient i

løpet av oppholdet. Enhetsprisen forenkler en bloc bestillingene for bydelene. De trenger ikke

vurdere særskilt hvor mange rehabiliteringsplasser hhv. ordinære korttidsplasser de vil få

behov for.

Modell 2
Ved å opprettholde en differensiert pris, kan bydelene i større grad vurdere egne tiltak opp

mot tilbud om rehabilitering i SYE. Hun som innvilges korttidsopphold, skal tilbake til eget

hjem i bydelen og bydelen har ansvar for henne også etter endt opphold. Differensiert pris vil

derfor øke bydelenes ansvarsbevissthet og fleksibilitet. Prisforskjellene mellom de to
plasstypene kan imidlertid være mindre enn kostnadsforskjellene, hvis det gir mer optimal

tilpasning. Vi har sett at bydelene bestilte langt flere rehabiliteringsplasser enn før da

prisforskjellene mellom de to plasstypene ble vesentlig redusert i 2010. Det kan tyde på at

bydelene er sensitive for prisforskj eller på korttidstilbudene. For å hindre reduksjon i bestil-

ling av rehabiliteringsplasser begrunnet i økonomi, kan det derfor være hensiktsmessig med

en viss underprising av rehabiliteringsplassene. Hvis denne modellen for prising av korttids-

plasser velges, foreslås det at rehabiliteringsplassene prises 10 % høyere enn ordinære

korttidsplasser. Behov for underprising bør vurderes på nytt etter at det nye finansierings-

systemet har virket et år.

Arbeidsgruppen ser fordeler og ulemper med begge prismodellene. Før en konkluderer med

valg av modell, bør forslaget høres i bydelene.

5.2 System med en bloc bestillinger fra bydelene

Bydelene bestiller forskuddsvis et visst antall korttidsplasser i SYE. Fra 2013 skjer det hvert

halvår, og bydelene betaler for disse plassene en bloc, uavhengig av faktisk belegg. I et slikt

system vil det være god økonomi for de bydelene som har ledige korttidsplasser, å bruke disse
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til personer som ellers ville fått innvilget langtidsplass. Det er imidlertid ingen god situasjon

for de personene det gjelder, og det skaper også utfordringer for pleie og behandling i de

avdelingene som får pasienter som skulle hatt et langtidstilbud.

Det foreslås som hovedregel at SYE får fullmakt til å flytte pasienter med gjentatte vedtak om

korttidsopphold/faktisk liggetid ut over 8 uker til plasser i langtidssykehjem, etter at bosteds-

bydelen har hatt anledning til å vurdere om pasienten skal føres tilbake til tilbud utenfor SYE.

6. Et finansieringssystem som fordeler risiko på aktørene — utfordringer

6.1 Fordeling av risiko mellom SYE og bydelene

Kjøp og salg av sykehjemsplasser skjer i all hovedsak mellom aktører i Oslo kommune.

Prisene er fastsatt for å få en god, behovstilpasset utnyttelse av tilbudene og sikre en rimelig

fordeling av økonomisk risiko mellom aktørene.

I dagens finansieringsmodell har SYE ansvar for at sykehjemmene til enhver tid er fullt

belagt. Fullt belegg defineres som 97,3 % av antall tilgjengelige sengeplasser. Det er derfor

allerede i definisjonen gjort fratrekk for ansvar vedrørende forhold som SYE ikke kan

påvirke. Det gjelder for eksempel stengning på grunn av nødvendig vedlikehold, på grunn av

utbrudd av MRSA og for normal faktureringssvikt som følge av at det tar noe tid fra en

langtidsseng blir ledig til den igjen blir belagt.

Bydelene bestiller langtidsplasser etter hvert som behovet oppstår. SYE har ansvar for at det

er plasser tilgjengelig. Oppholdstid i langtidsavdelinger varer i gjennomsnitt ca 2 år. Det gir

stabilitet, og erfaring har vist at SYE klarer å tilpasse sengekapasiteten etter behovet når

bestillingsmengden ikke endrer seg dramatisk. Det foreslås ingen endring i nåværende

økonomiske risikofordeling for bruk av langtidsplassene.

Bydelene bestiller korttidsplasser en bloc tre ganger i året, fra 2013 to ganger i året. Disse

plassene betaler bydelene fullt ut for, uavhengig av om de blir belagt eller ikke. For disse

plassene bærer med andre ord bydelene den økonomiske risikoen. Hvis de har overvurdert

behovet, betaler de for flere plasser enn de bruker. Bydelene har imidlertid muligheter til å

etterbestille korttidsplasser enkeltvis, spotplasser, hvis det viser seg at de trenger flere plasser

utover en bloc. Bydelene er da ikke sikret plass på korttidsavdeling i egen bydel, men betaler

heller ikke mer for bruk av slike spotplasser enn for en bloc plassene. SYE bærer risikoen for

at det er et tilstrekkelig antall spotplasser tilgjengelig til enhver tid.

Vedlegg to gir oversikt pr bydel over en bloc bestillinger og fakturerte spotplasser pr. bydel

pr. tertial. Det synes som om bydelene har ulik strategi for bruk av spotplasser. Noen bydeler

bruker i langt større grad enn andre mulighetene til å kjøpe spotplasser, bruken varierer fra

nærmere 12 % av alle plasser til ikke noe kjøp av spotplasser. I gjennomsnitt er ca 5 % av

plassene bestilt som spotplasser. Bestillingsmønsteret i 2012 er oppsummert i nedenstående

tabell.
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Periode En bloc bestillin er S otbestillin er %vis bruk av s ot lasser
tertial 2012 553 18,95 3,43 %
tertial 2012 558 27,70 4,96 %
tertia12012 521 33,07 6,35 %

En bloc-bestillingene gjør det i større grad mulig for SYE å planlegge drift av plassene.

Enkeltkjøp gjør at bydelene kan gi tilbud i perioder med toppbelastning. Forutsatt at

tidsperioden for toppbelastning er ulik i de ulike bydelene, vil det samlete behovet for å ha

tilgjengelige plasser være mindre for byen totalt, gitt nåværende system, enn hvis ansvaret blir

lagt til hver bydel. Nåværende fordeling av økonomisk risiko mellom SYE og bydelene synes

derfor samfunnsmessig riktig.

Bydelene har imidlertid mulighet for å velte all risiko over til SYE, gitt dagens system. De

kan bestille et absolutt minimum av plasser en bloc og etterbestille spotplasser når behovet

oppstår. Dermed bærer de ingen risiko for ledighet. For i større grad å oppmuntre til nøktern,

men realistisk planlegging i bydelene, foreslås det derfor at spotplasser prises noe høyere enn

en bloc-plassene. Prisforskjellen må imidlertid ikke være så stor at bydelene ser seg tjent med

å øke bestillingene så mye at de sikrer seg mot å måtte betale for spotplasser. Det er sam-

funnsmessig ulønnsomt. Det forslås i utgangspunktet at pris på spotplassene settes 25 %

høyere erm prisen på en bloc-plassene. Det gir en pris som tilnærmet dekker driftsutgiftene til

en ordinær korttidsplass. For å redusere bydelenes risiko i denne modellen, kan da bestillings-

frekvensen på nytt økes til tre ganger i året. Både prisforskjellen og bestillingsfrekvensen må

evalueres etter at det nye systemet har virket en stund.

6.2 Fordeling av risiko mellom SYE og sykehjem som ikke drives av Oslo kommune.

SYE inngår kontrakter med private, konkurranseutsatte og ideelle stiftelser om kjøp av plasser

som etaten videreselger til bydelene. Kontraktsperioden er 6 år med mulighet for 2 års

forlengelse. Oslo kommune kan si opp plasser i kontraktperioden. For kommersielle sykehjem

er oppsigelsestiden satt til 4 måneder, og prisreduksjonen er satt lik besparelsen. For ideelle

stiftelser er oppsigelsestiden 7 måneder (1 måneds varsel og 6 måneders utsatt virknings-

periode). Stiftelsene kan forhandle om den prisreduksjonen som følger av redusert kjøp skal

være lik de besparelsene som oppnås.

Kontraktene som SYE har med ikke-kommunale virksomheter er etter dette bygd opp slik at

SYE kan tilpasse seg reduksjoner i etterspørselen. Det foreslås ingen endringer.

SYE har også rammeavtaler på å kjøpe et visst antall plasser i utenbys sykehjem. Det gir

etaten større fleksibilitet i perioder med økt etterspørsel. Personer som har fått innvilget fast

plass i sykehjem, har fritt sykehjemsvalg. I perioder med ledige plasser i Oslo-sykehjem, vil

personer som velger en plass i utenbys sykehjem, gi kommunen ekstrautgifter. Hvis beboeren

med plass på sykehjem utenfor Oslo i tillegg melder flytting til sykehjemskommunen, vil

Oslo bli trukket dobbelt for disse plassene. Oslo mister det statlige tilskuddet per capita fordi
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personen ikke lenger regnes som Oslobeboer, men må fremdeles betale for sykehjemsplassen

utenbys. Det foreslås at det frie sykehjemsvalget begrenses til plasser i innenbys sykehjem.

7. Oppsummering — Samlet fremstilling av forslagene

I  det nedenstående er det gitt en kortfattet, samlet oversikt over de endringene som er foreslått

i de tre delrapportene som er utarbeidet i tilknytning til svar på verbalvedtak H36. Det er også

redegjort for noen praktiske konsekvenser ved gjennomføring av disse.

7.1 Organisering av og system for prising av langtidsplassene

Følgende foreslås:
Det etableres egne langtidssykehjem.
Når en bydel har fattet vedtak om en fast plass på sykehjem, overtar SYE ansvaret for
å ivareta beboerens omsorg og plassere denne på riktig omsorgsnivå.
Bydelene betaler en årlig enhetspris for hver av sine sykehjemsbeboere, en pris som
samlet sett skal dekke SYEs nettoutgifter for drift av langtidsplassene, med unntak for
plassene ved Villa Enerhaugen, der det betales kostnadsdekkende pris.
SYE vurderer til enhver tid behov for endringer i de ulike plasstypene for langtids-
beboere. Økt behov for spesialplasser, som plasser i skjermet enhet etc., som ikke kan
etableres innenfor budsjettrammene, spilles inn i budsjettprosessen som tilleggsfor-
slag. Bystyret får dermed mulighet til direkte å bestemme kvaliteten på sykehjemstil-
budet i Oslo.
Tilleggsforslagene utformes som forslag til økning av bydelsrammen, for å kompen-
sere for økt enhetspris på plasser i langtidssykehjemmene.
Det foreslås at det frie sykehjemsvalget begrenses til plasser i innenbys sykehjem.

7.2 Organisering av og system for prising av korttidsplassene

Følgende foreslås:
Det opprettes egne sykehjem for korttidsbehandling, og korttidssykehjem etableres i
hver av de fire bydelsregionene, Sentrum, Vest, Nord og Øst.
Antall typer korttidsplasser reduseres, og begrenses til ordinære korttidsplasser og
rehabiliteringsplasser.
I den grad det opprettes spesielle, dyrere tilbud om rehabilitering, eller innenfor de
ordinære korttidsplassene, skal merkostnadene avregnes på alle typer rehabiliterings-
eller korttidsplasser. Endringer skal ikke føre til prisdifferensiering.
Det etableres enten

en enhetspris for alle korttidsplasser, eller
en modell der rehabiliteringsplassene prises 10 % høyere enn ordinære
korttidsplasser.

Valg av modell anbefales foretatt etter høring i bydelene.
Spotplassene prises 25 % høyere enn kjøp av en bloc plasser. Størrelsen på prisdif-
feransen evalueres etter at det nye systemet har virket en tid.
Ordning med en bloc bestilling to ganger årlig revurderes og kan på nytt økes til tre
ganger i året, hvis man velger å prise plasser ut over en bloc høyere.

Delrapport 3 verbalvedtak H36/2012 Side 11



SYE får fullmakt til å flytte pasienter med gjentatte vedtak om korttidsopphold/faktisk

liggetid ut over 8 uker til plasser i langtidssykehjem, etter at bostedsbydelen har hatt

anledning til å vurdere om pasienten skal føres tilbake til tilbud utenfor SYE

7.3 Alternative forslag til rammefinansiering av SYE

Nedenfor skisseres to alternative forslag til rammefinansiering av sykehjemmene. Følgende
foreslås for begge alternativene:

Kapitalutgifter og utgifter til Trygghetsavdelingene finansieres i form av rammebe-
vilgninger i SYEs budsjett.
Utgiftsøkninger i forbindelse med kvalitetshevninger, økning i OPF avgifter etc.
legges ikke i rammen, men omregnes til økte priser og kompensasjon for økningene
gis som tilleggsbevilgninger i bydelsrammen.

For  alternativ 1  foreslås følgende:

SYE gis en grunnfinansiering på 500 mill. i 2013-priser.

Dette beløpet tilsvarer omtrent størrelsen på de subsidiene som bystyret siden 2009 har
gitt til ulike typer plasser i sykehjemmene. Ved nytt system for finansiering av syke-
hjemstilbudene, vil det ikke lenger være prisforskjeller mellom ulike typer langtids-
plasser og dermed ikke behov for å subsidiere enkelte tilbud. Prisforskjell mellom
langtidsplasser og korttidsplasser (samt kanskje mellom ordinære korttidsplasser og
rehabiliteringsplasser) vil fremdeles bestå, og forskjellsnivået bør vurderes etter at det
nye systemet har virket en tid. Eventuelle endringer bør skje med utgangspunkt i disse
vurderingene. Det er ikke gitt at priselastisiteten er så stor at prisendringer fører til
ønskete endringer i bydelenes bestillinger.

En grunnfinansiering av SYE vil føre til at SYE får litt mindre omstillingsutfordringer
ved redusert etterspørsel. Det skjer fordi noe av driftsfinansieringen ligger i rammen.

For  alternativ 2  foreslås følgende:

SYEs utgifter til drift av langtidssykehjem og korttidssykehjem dekkes i sin helhet av
de prisene som bydelene betaler for disse plassene.

I dette alternativet vil prisene i større grad gjenspeile kostnadsforskjellene mellom
tiltak som er etablert i bydelene, lavere i omsorgstrappen, og sykehjemstiltak. Det gir
bydelene et økonomisk sett riktigere grunnlag for kost/nytte vurderinger. Reell pris
vil imidlertid bli høy og kan føre til at bydelene etablerer egne tiltak som ikke godt
nok dekker beboernes behov, men som kan gi bydelene mulighet til å tilby flere hjelp.
Det blir da heller ikke et felles og likt tilbud for hele Oslo.

7.4 Andre forhold

Ovenstående vurderinger har ikke omhandlet dagsenterplasser og plasser i aldershjem. Det
foreslås at dagsenterplassene opprettholdes på sykehjemmene, og at de prises til selvkost. Det
foreslås videre at aldershjemplasser fortsatt prises til selvkost.
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8. Økonomiske og administrative konsekvenser — en skisse.

Forslag om å etablere egne sykehjem for henholdsvis langtids- og korttidsbeboere vil kreve
relativt store engangskostnader, i form av flyttekostnader og eventuelt nødvendige oppus-
sings-/rehabiliteringskostnader. Omstillingskostnadene kan først beregnes når det er bestemt i
hvilke bygninger henholdsvis langtids- og korttidsbehandling skal finne sted, og hvilken
overgangsordning man evt. ønsker å etablere.

Andre endringer som er foreslått i kapittel 7, vil kunne gjennomføres innenfor SYEs
nåværende nettorammer, og vil ikke gi Oslo kommune merutgifter, totalt sett. Som beskrevet i
det foregående, vil imidlertid valg av modell for prising av SYEs tjenester gi SYE ulike
tilpasningsutfordringer i en dynamisk virkelighet.

Valg av prismodell vil også påvirke bydelene på flere måter. Vi har ovenfor skissert noen
sannsynlige handlingsalternativer for bydelene, gitt ulike modeller. Her vil vi understreke at
de foreslåtte endringene også vil gi fordelingsvirkninger bydelene imellom, på det tidspunkt
ordningen innføres. For eksempel vil enhetspris på langtidsplasser føre til at bydeler som har
mange ordinære plasser i forhold til spesialplasser, betale mer enn før, mens bydeler som i
stor grad har måttet bestille spesialplasser til sine beboere, vil tjene på ordningen. På sikt vil
disse forskjellene utviskes da behov for spesialplasser antas å være normalfordelt mellom
bydelene over et visst antall år.

Vedlegg:

Samlet oversikt over SYEs budsjett 2007 — 2013

Bruk av korttidsplasser ut over en bloc i 2012.
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Vedlegg 1

Samlet oversikt over SYEs netto ramme 2007 -2013 (beløp i 1000 kr)




Kapitalut-


gifter, husl økning i

Effektivi-

seringskrav




Lønns- og

priskom-



Årstall Bev. Instans m.m. kvalitet netto Subsidier pensasjon Annet SUM

2007











Tilleggsinnst. 291 695






30 086




321 781




Bystyret









321 781

2008











Sakl




7 441





8 638 11 658




349 518




Tilleggsinnst.




6 000





18 550





374 068




Bystyret





-6 000 6 000






374 068

2009











Sakl 7 696 7 246 -4 327 32 000 15 438 -1 600




430 521




Tilleggsinnst. -1 122 11 500




22 000 9 900





472 799




Bystyret






20 000






492 799

2010












Sakl




214 -4 600 -1 565 180 000 14 949





681 797




Tilleggsinnst.




700






7 069





689 566




Bystyret










689 566

2011












Sakl -11 300




-6 565




56 212 15 000




742 913




Tilleggsinnst.







1 367





744 280




Bystyret











2012












Sak1




500




-8 310




63 680 -17 000




783 150




Tilleggsinnst.







6 657





789 807




Bystyret




10 000 -5 000 105 000






899 807

2013












Sakl




20 000 -23 506




76 805 14 800




987 906




Tilleggsinnst. -7 700 -6 500





2 152





975 858




Bystyret




51 000




70 000





1 096 858

Sum




280 683 102 087 -55 273 435 000 281 417 52 944 1 096 858
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Vedlegg 2

Bruk av korttidsplasser ut over en bloc i 2012

PERIODE 1. Tert KUN KORT/REHAB UTOVER EN-BLOC

Bydel
Døgn utover
en-bloc

Døgn pr
tert

Omregnet

til plasser
pr tertial

Bestilt
Enbloc

%- vis bruk
utover
bestilling

Totalt 1 144 121,00 1,19 27,00 4,41 %
Totalt 2 60 121,00 0,50 31,00 1,60 %

Totalt 3 32 121,00 0,26 36,00 0,73 %

Totalt 4 319 121,00 2,64 26,00 10,14 %

Totalt 5 441 121,00 3,64 31,00 11,76 %

Totalt 6 172 121,00 1,42 16,00 8,88 %

Totalt 7 92 121,00 0,76 33,00 2,30 %
Totalt 8 222 121,00 1,83 49,00 3,74 %

Totalt 9 372 121,00 3,07 41,00 7,50 %

Totalt 10 31 121,00 0,26 34,00 0,75 %

Totalt 11 263 121,00 2,17 21,00 10,35 %

Totalt 12 0 121,00




64,00 0,00 %

Totalt 13 94 121,00 0,78 74,00 1,05 %

Totalt 14 21 121,00 0,17 56,00 0,31 %

Totalt 15 30 121,00 0,25 14,00 1,77 %




2293




18,95 553,00 3,43 %

PERIODE 2. Tert





Bydel Døgn tertial plasser Enbloc




Totalt 1 191 123,00 1,55 27,00 5,75 %

Tota It 2 194 123,00 1,58 31,00 5,09 %

Totalt 3 51 123,00 0,41 36,00 1,15 %

Totalt 4 86 123,00 0,70 23,00 3,04 %

Totalt 5 209 123,00 1,70 32,00 5,31 %

Totalt 6 160 123,00 1,30 26,00 5,00 %

Totait 7 126 123,00 1,02 33,00 3,10 %

Totalt 8 63 123,00 0,51 51,00 1,00 %

Totalt 9 551 123,00 4,48 37,00 12,11 %

Totalt 10 0 123,00 - 35,00 0,00 %

Totalt 11 475 123,00 3,86 18,00 21,45 %

Totalt 12 161 123,00 1,31 64,00 2,05 %

Totalt 13 31 123,00 0,25 74,00 0,34 %

Totalt 14 0 123,00




56,00 0,00 %

Totalt 15 63 123,00 0,51 15,00 3,41 %
Tota lt 2361




27,70 558,00 4,96 %
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PERIODE


Bydel

3. tert


Døgn døgn Sum Enbloc

Vedlegg 2 side 2

Totalt 1 892 122,00 7,31 27,00 27,08 %

Totalt 2 20 122,00 0,16 31,00 0,53 %

Totalt 3 100 122,00 0,82 34,00 2,41 %

Totalt 4 30 122,00 0,25 20,00 1,23 %

Totalt 5 3 122,00 0,02 32,00 0,08 %

Totalt 6





Totalt 7 124 122,00 1,02 33,00 3,08 %

Totalt 8 110 122,00 0,90 49,00 1,84 %

Totalt 9 755 122,00 6,19 33,00 18,75 %

Totalt 10 81 122,00 0,66 35,00 1,90 %

Totalt 11 427 122,00 3,50 18,00 19,44 %

Totalt 12 74 122,00 0,61 64,00 0,95 %

Totalt 13 15 122,00 0,12 74,00 0,17 %

Totalt 14 -60 122,00 0,49 56,00 -0,88 %

Totalt 15 48 122,00 0,39 15,00 2,62 %

Totalt 2619




33,07 521,00 6,35 %
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 Oslo kommune
  
  

 

Notat 
 
 
  Dato:20.06.2013  
 
 
 

HØRINGSSVAR FRA BYDELENE - ORGANISERING AV KORTTIDS-
PLASSER OG NY FINANSIERING AV SYKEHJEMSPLASSENE 

 
1. Innledning 

 
Tre delrapporter med forslag til ny organisering av sykehjemstilbudet og ny 
finansieringsordning for sykehjemsplasser ble sendt bydelene til høring 10. april 
2013, med svarfrist 24. mai. Pr. 18. juni hadde alle bydelene besvart henven-
delsen. En bydel hadde ingen merknader. Nedenstående punkter oppsummerer 
de andre 14 bydelenes innspill. Ikke alle bydelene har kommentarer til alle for-
slagene. Det angis derfor hvor mange bydeler som har kommentert hvert 
forslag. 
 

2. Egne korttidssykehjem og egne langtidssykehjem 
 
Ti av tretten bydeler støtter forslaget om etablering av egne korttidssykehjem og 
egne langtidssykehjem. De bydelene som støtter forslaget, legger vekt på at en 
slik organisering vil gi gevinst både for korttidspasienter og langtidspasienter. 
Målsettingen for oppholdet er forskjellig, og kompetanse, innsats og holdninger 
hos personalet vil være forskjellig ut fra om pasienten er tenkt tilbake til eget 
hjem eller om pasienten skal bo resten av livet i sykehjem. De slutter seg derfor 
til forslaget om å opprette egne korttidssykehjem, minst ett i hver sektor. 
 
Tre bydeler ser at det kan være fordeler med den foreslåtte organiseringen, men 
mener ulempene er større. En slik organisering kan gi lange reiseavstander både 
for saksbehandlere og pårørende, og det fremheves at det vil være uheldig om 
bydelenes enbloc plasser blir lokalisert på flere sykehjem, eller flere avdelinger, 
slik at man får mange samarbeidspartnere. Rehabilitering skjer best og har mest 
effekt når den foregår i brukernes nærmiljø og i tett samarbeid med bydelens 
tjenester. 
 

3. Vurdering av omsorgsbehov for langtidsbeboere gjøres av SYE. Bydelene  
betaler en fast gjennomsnittspris 
 
Begrunnelsen for dette forslaget er at Sykehjemsetaten, etter første gangs 
innleggelse, har best kunnskap om beboernes omsorgsbehov, og at dagens 
ordning inviterer til byråkrati og uenighet. Dessuten innebærer forslaget at 
kvalitetsøkning, gjennom opprettelse av flere spesialplasser, automatisk blir 
løftet til politisk nivå i bystyret, i budsjettbehandlingen, og ikke lenger usynlig-
gjort gjennom avtaler mellom bydelsadministrasjonene og Sykehjemsetaten. 
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Vurdering av behov for type langtidsplass blir i tillegg foretatt av en sentral 
instans og ikke av 15 ulike bydeler. 
 
Alle 14 bydelene hr kommentarer til dette forslaget. Ti bydeler gir sin tilslut-
ning til prinsippet om at prisen for langtidsplass settes til en snittpris, med 
forutsetning av at omlegging ikke blir kostnadsdrivende. Det understrekes, i 
tråd med forutsetningene i forslaget, at andel skjermede og forsterkede plasser 
ikke må økes uten at merkostnadene blir kompensert i bydelenes budsjetter. En 
bydel understreker også at den nye ordningen må innebære at sluttstrek er satt 
for dagens diskusjoner der Syklehjemsetaten mener den ikke kan ta hånd om en 
bruker fordi vedkommende ikke er på riktig omsorgsnivå. 
 
En bydel, som også støtter forslaget, understreker i tillegg behovet for å sørge 
for overgangsordninger, slik at omleggingen ikke midlertidig fører til at bydeler 
som har bygget opp en balansert omsorgstrapp med vektlegging av godt 
utbygget hjemmetjeneste, i tråd med politiske signaler, skal få betydelige 
merutgifter i en periode. En bydel etterlyser mer konkret vurdering av bydelens 
forvaltningsansvar og SYEs muligheter til å flytte beboere i henhold til deres 
behov. En bydel viser til at ny ordning innebærer at det blir SYE som skal 
behandle klager over tilbudet i langtidsplassene og er usikker på om SYE har 
undervurdert det forvaltningsmessige arbeidet dette medfører. 
 
To bydeler gir et mer tvetydig svar på om foreslått ordning med fastpris er et 
gode. En bydel er enig i at forslaget vil redusere de ressursene som søknads-
kontoret bruker for å vurdere omsorgsnivå for brukere på langtidsplass, og ser 
også at praksisen med å kontraktsfeste ekstrakostnader utover fastsatt pris for 
enkeltbrukere har vært lite vellykket. Denne bydelen kan imidlertid ikke se at 
Sykehjemsetaten vil få noe incentiv for å vurdere et omsorgsnivå ut fra prin-
sippet ”godt nok”, forsvarlig og nøkternt, når regningen sendes til bydelene. 
Den andre bydelen understreker at fastprismodellen må brukes, hvis Syke-
hjemsetaten skal overta ansvaret for beboerne på langtidsplass. Om dette er den 
beste løsningen for bydelene, mener bydelen vil avhenge av summen på 
enhetsprisen i forhold til dagens pris. Bydelen er skeptisk til at det kvalitative 
ansvaret fjernes fra bydelen, og tror det på sikt kan føre til økte kostnader for 
bydelene samtidig som bydelene fratas all mulighet til å påvirke prisen. 
 
To bydeler er skeptiske til den foreslåtte omleggingen. Disse bydelene frem-
hever at bydelene fortsatt har det økonomiske ansvaret mens SYE, som utfører, 
vil fastsette brukerens tjenesteomfang og nivå. Dermed mister bydelene mulig-
heten til å påvirke hvordan ressursene brukes. En av bydelene stiller også 
spørsmål om hvor godt SYE i dag følger opp sine langtidspasienter, og hvor 
mye bedre de kjenner pasientene enn bydelen, selv etter lang tid i fast plass. En 
av bydelene er usikker på om SYE vil få anledning til å hente merkostnader fra 
bydelene hvis de dreier tilbudet mot flere, tyngre plasser. Det stilles også spørs-
målstegn ved om Sykehjemsetaten kan overta ansvaret rent forvaltningsmessig 
 
Konklusjon:  
Bydelenes hovedbekymring til dette forslaget av økonomisk karakter. Bydelene 
er usikre på om de blir kompensert for økningen i pris, om midlertidige fordel-
ingsvridninger mellom bydelene blir for høye uten at det etableres overgangs-



3 

ordninger, og om SYE kan øke kvalitet og pris til bydelene, uten at bydelene 
har fått ekstra bevilgninger. Forslaget, slik det er fremmet, tar høyde for disse 
utfordringene, og skal gi bydelene samme vilkår som i dag, men tilbake-
meldingene viser behovet for tett samarbeid med bydelene om detaljutforming 
av et eventuelt nytt prissystem. 
 

4. Ny prisstruktur for korttidsplasser 
 
a. Reduksjon i ulike typer korttidsplasser 

 
Ti bydeler har kommentert dette forslaget. Alle er enige i at antall typer 
korttidsplasser bør reduseres. Det fremheves bl.a. at forslaget vil redusere en 
del grensesnitt som i dag oppleves som en byråkratisering. Det vil også 
minske forventinger hos brukere om mer og mer spesialiserte tilbud om 
tidsbegrensede institusjonsopphold. 
 

b. Valg av modell for prising av korttidsplasser 
 
Forslaget skisserer to alternativer for prising av korttidsplasser, modell1 
med lik pris for all korttidsbehandling og modell 2 der rehabiliteringsplasser 
prises høyere enn ordinære korttidsplasser.  
 
Alle 14 bydelene har kommentert dette. 11 bydeler gir sin tilslutning til 
modell 2, som gir bydelen ansvar for å foreta en kost/nytte vurdering av 
ordinær kontra rehabiliterende korttidsplass. Flere av disse påpeker likevel 
at selv om rehabiliteringsplassene bare prises 10 % over ordinære plasser, 
vil prisøkningen i forhold til dagens system bli stor, gitt at alle elementer i 
forslagene blir gjennomført. En bydel fremhever at det er vanskelig å 
vurdere hvor mye høyere prisen bør være, så lenge ikke det planlagte 
innhold i de ulike typer plasser er definert. 
 
En bydel mener det riktigste ville være å betale faktisk pris for korttids 
plasser og rehabiliteringsplasser – uten rammefinansiering. Det vil gi 
bydelen reell styring av kostnad og kvalitet.  

 
En bydel finner det besnærende og forenklet med lik pris for alle typer 
korttidsplasser, men understreker at en felles pris ikke må fordyre bydelens 
bruk av korttidsplasser ut over dagens ordninger. 
 
En bydel fremhever at erfaring med rehabiliteringsplassene har vært 
variabel, og bydelen har sett det mest hensiktsmessig å prioritere ordinære 
korttidsplasser. 
 

5. Korttidsplasser som bestilles ut over en bloc, prises høyere 
 
I rapportene foreslås det at korttidsplasser som bestilles ut over en bloc, prises 
25 % høyere, men at bydelene får bestille en bloc 3 ganger i året, mot dagens 
ordning med 2 bestillinger. Forslaget er fremmet for å gi SYE større forutsig-
barhet. Bydelenes praksis forbruk av spotplasser (etterbestillinger) er svært ulik. 
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Tretten bydeler har kommentert dette. Åtte bydeler sier i sine uttalelser at de ser 
SYEs behov for større forutsigbarhet og er åpne for en viss prisdifferensiering. 
Disse bydelene mener likevel at det er urimelig å ha en økning som 25 %. Det 
foreslås av flere at prisen ikke bør være mer enn 10 % høyere, eventuelt at man 
foretar en trinnvis økning og vurderer effekten. En bydel viser til at rehabiliter-
ingsplassene bare prises 5,7 % høyere enn ordinære korttidsplasser i 2013, og at 
forskjellen i 2010 var 5,0 %. 
 
Fem bydeler er imot en differensiering. En bydel fremhever at det er lagt inn  
2 % ledighet til enhver tid. Det bør kunne gi SYE trygghet. En bydel mener 
høyere prising av spotplasser vil kunne medføre vesentlig økning av liggetid på 
sykehus, da det vil aktualisere vurdering av om brukeren faktisk får et bedre 
tilbud som overligger på sykehus. 
 

 
6. Overgang fra korttidsplass til langtidsplass hvis pasienten har hatt 

korttidsplass i 8 uker 
 
I rapportene foreslås det at SYE gis anledning til å overføre pasienter som har 
lenger liggetid enn 8 uker fra korttidsplass til langtidsplass. Begrunnelsen er at 
dette vil frigjøre korttidsplasser og sikre pasienter med langvarig behov en fast 
plass. 
 
Elleve bydeler har kommentert dette. Ti av dem går imot forslaget. Det frem-
heves at selv etter ny ordning er det bydelene som har ansvar for korttids-
pasientene. De må derfor ha beslutningsmyndigheten. Det påpekes også at 
korttidsbeboere ofte har sammensatte sykdommer og at rehabilitering av de 
ulike sykdommene ikke alltid går i takt. Det kan øke liggetiden. Flere bydeler 
viser til at det er behov for tett dialog mellom sykehjemmene og bydelene. Hvis 
denne dialogen er god, vil det ikke være behov for å gi SYE fullmakt til over-
føring til fast plass. 
 
En bydel kan gi sin tilslutning til forslaget om at det gis anledning til å overføre 
en pasient fra korttidsplass til langtidsplass etter 8 uker, da bydelen anser at 
dette bare vil være aktuelt i svært sjeldne tilfelle. 
 

7. Kapitalutgifter og utgifter til trygghetsplasser rammefinansieres. 
 
Rapportene skisserer to alternativer, ett alternativ der kapitalutgifter og utgifter 
til drift av trygghetsplassene rammefinansieres og ett der disse utgiftene legges 
på prisen.  
 
Åtte bydeler har kommentert dette. Fem bydeler ønsker rammefinansiering. Det 
gir forutsigbare priser over tid. To bydeler vil rammefinansiere bruk at 
trygghetsplassene hvis bruk bydelene ikke har kontroll over, men ønsker at 
kapitalutgiftene legges på prisen, slik at alternativer til sykehjemsplass kan bli 
vurdert reelt etter kost-/nytteprinsippet. En bydel vil ikke at SYE skal ha 
rammefinansiering overhode. Først da blir kost-/nyttevurderingene helt reelle. 
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8. Fritt sykehjemsvalg begrenses til plasser i innenbys sykehjem. 
 
I rapportene foreslås det at fritt sykehjemsvalg begrenses til plass på innenbys 
sykehjem. Det er svært kostnadskrevende å kjøpe plass på utenbys sykehjem 
når det er ledig kapasitet i Oslos sykehjem. 
 
Seks bydeler har kommentert dette forslaget. De er alle enige i at det frie valget 
begrenses til å gjelde innenbys sykehjem. 
 

9. Andre forslag og kommentarer 
 

En bydel beklager at ikke bydelene har vært representert i gruppen som 
fremmet forslag til ny finansieringsordning, da bydelene og pasientene er 
viktige aktører i SYEs arbeid. En annen bydel skriver at forslagene innebærer at 
en del fagansvar og påvirkningsmuligheter forelås flyttet fra bydel til SYE mens 
det er en tendens til at risikoen for ledighet flyttes fra SYE til bydelene. 
Bydelene blir den tapende part. 
 

 
 
 



Langtidsplasser ‐ gjeldende prismodell
Driftskostnad    

pr plass Priser 2014
Ordinær langtidsplass 789 441 635 550
Plass i skjermet avdeling for demens 881 944 817 639
Forsterket plass - psykiatri 1 199 096 936 329
Forsterket plass - annet 1 582 320 1 180 302
Forsterket plass - Villa Enerhaugen 1 582 320 1 582 320
Forsterket plass - lindrende behandling 1 377 493 692 355
Forsterket plass - MRSA 1 377 493 692 355
Forsterket plass - rusavhengighet 1 053 734 692 355

Langtidsplasser ‐ forslag til ny prismodell
Driftskostnad    

pr plass
Ny enhetspris   ( 
2014 kroner)

Ordinær langtidsplass 789 441 789 441
Plass i skjermet avdeling for demens 881 944 789 441
Forsterket plass - psykiatri 1 199 096 789 441
Forsterket plass - annet 1 582 320 789 441
Forsterket plass - Villa Enerhaugen 1 582 320 1 582 320
Forsterket plass - lindrende behandling 1 377 493 789 441
Forsterket plass - MRSA 1 377 493 789 441
Forsterket plass - rusavhengighet 1 053 734 789 441

Bydel

Normert 
basisbetaling  

2014
Bydelsbetaling 
enhetspris 

Gamle Oslo 84 047 170 97 397 913
Grünerløkka 148 456 650 169 676 072
Sagene 126 485 085 144 423 889
St.Hanshaugen 84 451 885 95 619 470
Frogner 288 090 739 332 104 555
Ullern 189 059 423 217 380 931
Vestre Aker 227 644 673 260 438 129
Nordre Aker 249 573 781 284 008 867
Bjerke 136 126 701 153 938 626
Grorud 160 811 948 177 749 899
Stovner 106 517 270 121 766 748
Alna 256 463 380 286 058 765
Østensjø 338 478 769 389 483 147
Nordstrand 323 906 752 380 700 452

ENHETSPRIS SOM ORDINÆR LANGTIDSPLASS UTEN SUBSIDIER  ‐ OM

Enhetspris langtid er 789 411 og pris for Villa Enerhaugen er 1 582



Søndre Nordstrand 65 935 127 73 714 637
Sum 2 786 049 352 3 184 462 101

Omfordeling mellom bydelene - enhetspris på 789 441

Andel 
innbyggere over 

80 år 1.1.2014

Antall 
innbyggere over 

80 år 1.1.2014
01 Gamle Oslo 1,45 % 703
02 Grünerløkka 1,52 % 789
03 Sagene 2,04 % 790
04 St.Hanshaugen 2,01 % 733
05 Frogner 3,78 % 2 066
06 Ullern 4,86 % 1 535
07 Vestre Aker 4,48 % 2 120
08 Nordre Aker 3,97 % 1 967
09 Bjerke 4,05 % 1 230
10 Grorud 3,90 % 1 057
11 Stovner 3,06 % 958
12 Alna 3,51 % 1 694
13 Østensjø 6,13 % 2 994
14 Nordstrand 5,43 % 2 662
15 Søndre Nordstrand 1,65 % 613
Sum bydelene - uten personer med uregistert adresse 3,47 % 21 911



Prissubsidier    
pr plass

Rammefinansiert 
prissubside

153 891 450 178 746
64 305 54 133 045

262 767 32 961 453
402 018 14 183 203

0 0
685 138 10 742 966
685 138 8 057 224
361 379 5 666 423

575 923 060

Prissubsidier    
pr plass

Rammefinansiert 
prissubside

Endring i priser  
pr plass

Endring i 
subsidier

0 0 153 891 ‐450 178 746
92 502 77 870 282 ‐28 198 23 737 236

409 654 51 387 023 ‐146 888 18 425 571
792 879 27 972 762 ‐390 861 13 789 559

0 0 0 0
588 052 9 220 650 97 086 ‐1 522 316
588 052 6 915 487 97 086 ‐1 141 737
264 293 4 144 107 97 086 ‐1 522 316

177 510 311 ‐398 412 749

Økt 
budsjettramme 

FO3 
Omfordeling 

mellom bydelene
20 541 746 7 191 003
21 331 212 111 790
20 900 079 2 961 274
14 871 368 3 703 783
31 080 477 ‐12 933 339
22 450 508 ‐5 870 999
31 282 557 ‐1 510 900
31 262 420 ‐3 172 666
22 384 291 4 572 365
22 351 764 5 413 813
23 047 689 7 798 211
36 427 938 6 832 552
41 795 044 ‐9 209 334
38 870 638 ‐17 923 062

MFORDELING

2 320



19 815 019 12 035 509
398 412 749 0

Beboere i 
institusjon      
over 80 år       
31.12.2013

Andel innbyggere 
over 80 år på 
institusjon 
31.12.2013

Effekten av 
enhetspris

Effekten av 
subsidie     

reduksjon
Sum 

omfordeling     
113 16,1 % -1 006 133 8 197 136 7 191 003
177 22,4 % -114 060 225 850 111 790
174 22,0 % -34 007 2 995 281 2 961 274
105 14,3 % 751 579 2 952 204 3 703 783
372 18,0 % -2 121 565 -10 811 774 -12 933 339
239 15,6 % -1 333 868 -4 537 132 -5 870 999
290 13,7 % -12 507 -1 498 393 -1 510 900
310 15,8 % 969 245 -4 141 912 -3 172 666
188 15,3 % 1 698 885 2 873 480 4 572 365
195 18,4 % 5 390 759 23 054 5 413 813
113 11,8 % -30 303 7 828 514 7 798 211
299 17,7 % 6 460 833 371 719 6 832 552
452 15,1 % -2 639 883 -6 569 451 -9 209 334
461 17,3 % -9 142 283 -8 780 779 -17 923 062
71 11,6 % 1 163 308 10 872 201 12 035 509

3 559 16,2 % 0 0 0

0
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TIL BU-sak     343//14 
 
         HUSK-sak    141/14 
 
 
Møtedato: 04.11.14 
 
 
 
 
 
 
BYRÅDSSAK OM NYTT SYSTEM FOR FINANSIERING AV SYKEHJ EMSPLASSER 
TIL HØRING I BYDELSUTVALGENE - FRIST 10 NOV 
 
 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
 
Bydelsutvalget har forståelse for forslag til endring da dette på sikt vil gi en riktigere bruk av 
tiltakstrappa i samsvar med nasjonale føringer og seniormeldingen. Imidlertid vil en snarlig 
omlegging av finansieringen få store konsekvenser for bydel Frogner. Gitt samme bruk av 
institusjonsplasser vil dette bety økte kostnader på ca 13 mill kroner. Ser vi dette i sammenheng 
med bydelens økonomiske situasjon for øvrig, vil en omlegging av finansiering bety en vesentlig 
reduksjon i bruk av institusjonsplasser. 
 
 
 
 
 
Kari Andreassen 
bydelsdirektør 
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BU-sak         344/14 
 
         HUSK-sak      142/14 
 
 
Møtedato: 04.11.14 
 
 
 
 
 
 
SALSA DE PARIS, HUITFELDTS GATE 25 – BEVILLING ETTE R EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Salsa De Paris 
AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Salsa De Paris, Huitfeldts gate 25.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Salsa De Paris, Huitfeldts gate 25.  
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak:  
Frogner bydelsutvalg anbefaler at Salsa De Paris AS gis serverings- og skjenkebevilling 
ved Salsa De Paris, Huitfeldts gate 25.  
Eiendommen, Huitfeldts gate 25 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
Frogner 23.10.2014  
 
 
 
 
 
Kari Andreassen  
bydelsdirektør  
 



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Z/13-IY 9f(1,(1'
)

Dato: 22.10.2014

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.):Saksbeh:Arkivkode:
ASAB-2014-02462Mala, Evy02745

SØKNADOMBEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra SALSA DE PARIS AS om serverings- og
skjenkebevilling etter eierskifte ved Salsa De Paris, Huitfeldts gate 25.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Sosialtjenesten,ved bydelsutvalg
ellerbydelsadministrasjon,skalavgihøringsuttalelsepå søknaderom salgs-og skjenkebevillingertil
Næringsetateninnen28 dager,jf. verbalvedtakfatteti Bystyret11.12.2013,1173.Fristen kan forlenges
ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke
for høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Evy Mala
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Intemett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 02745

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Salsa De Paris

Telefon

Gateadresse

Huitfeldts gate 25

Postnr.

0253

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

SALSA DE PARIS AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

914087317

Selskapsform

AS

Postadresse

Huitfeldts gate 25

Postnr.

0253

Poststed

OSLO

Telefon

Søknad om Beskrivelse
SØKNADSDETALJER

Serverings - og skjenkebevilling etter eierskifte Søknad om eierskifte

Åpningstid inne

0100

Skjenketid inne

0030

Åpningstid ute Skjenketid ute
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BU-sak         345/14 
 
         HUSK-sak      143/14 
 
 
Møtedato: 04.11.14 
 
 
 
 
 
 
PAUSE, NIELS JUELS GATE 27 – NY BEVILLING  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Pause AS om 
ny serverings- og skjenkebevilling ved Pause, Niels Juels gate 27.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i Niels Juels gate 27, en eiendom som ligger med inngang fra en av 
hovedferdselsårene i bydelen.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Pause, Niels Juels gate 27.  
Det skal være en butikk for «spa» produkter, ha en spa avdeling, samt servering av mat og drikke.  
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Pause AS gis serverings- og skjenkebevilling ved Pause, 
Niels Juels gate 27.  
Eiendommen, Niels Juels gate 27 ligger med inngang fra en hovedferdselsåre. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
Frogner  
 
 
 
 
 
Kari Andreassen  
bydelsdirektør  
 



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh:
ASNY-2014-02428 Wigenstad,Skule

Dato:20.10.2014

Arkivkode:
05349

SØKNAD OM BEVILLING
Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra PAUSE AS om serverings- skjenkebevilling
Ny ved Pause, Niels Juelsgate 27.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Næringsetaten ber om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og omsorgstjenester, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg om stedets karakter og
oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 4 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden. I den forbindelse minner vi bydelen på
frist for høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger. Sosialtjenesten, ved bydelsutvalg
eller bydelsadministrasjon, skal avgi høringsuttalelse på søknader om salgs- og skjenkebevillinger til
Næringsetaten innen 28 dager, jf. verbalvedtak fattet i Bystyret 11.12.2013, H73. Fristen kan forlenges
ved behandling av prinsipielle eller ukurante søknader forutsatt at Næringsetaten varsles. Fristen gjelder ikke
for høringsuttalelser ved fornyelse av alle salgs- og skjenkebevillinger hvert fjerde år.

Med hilsen

Wigenstad, Skule
saksbehandler

Næringsetaten Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Internett: www.nae.oslo.kornmune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL
OM SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 05349

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Pause

Telefon

Gateadresse

Niels Juelsgate 27

Postnr.

0257

Bydel

SØKER
Firma/organisasjon/navn

PAUSE AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

913984706

Selskapsform

Postadresse

Sorgenfrigata 21A

Postnr.

0365

Poststed

OSLO

Telefon

98488680

Søknad om

Serverings - skjenkebevilling Ny

Beskrivelse

«Spa»

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0100

Skjenketid inne

0030

Åpningstid ute Skjenketid ute

Vedlegg: Plantegning for lokalene ligger som vedlegg til eposten.



Name Width Depth

347

He'ight Visibl

xStaircase 132 300

Railing 358 8 98 x

Railing 131 9 99 x

kids_shelves 101 42.4 190.7 x

kids_shelves 101 42.4 190.7 x

_iron-railing-02 21 831 100 x

Fixed window 180 7.5 270 x

Fixed window 100 7.5 134 x

Fixed window 100 7.5 134 x

Fixed window 180 7.5 270 x

Fixed window 180 7.5 270 x

Fixed window 180 7.5 270 x

Fixed window 180 7.5 270 x

Fixed window 180 7.5 270 x

Fixed window 180 7.5 270 x

Fixed window 180 7.5 270 x

Fixed window 180 7.5 270 x

iexterior-door-01 6.9 1.2 13.8 x

escalierColimacon2 120 129 350 x

Door frame 100 9.5 208.5 x

Door frame 100 57 208.5 x

Door frame 91.5 57 185 x

Door frame 91.5 57 185 x

Door 91.5 19.3 208.5 x

Door 120 14.5 208.5 x

Door 120 14.5 208.5 x

Box 250 55 100 x
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BU-sak  339/14 
 
 
 
Møtedato: 4.11.14 
 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FOR VERV TIL BYDELSUTVALGET (H) 
 
Bydel Frogner har mottatt søknad om fritak for verv som representant til bydelsutvalget Frogner 
for valgperioden 2011-2015 fra Marcus Bøhn, som er valgt inn i som vararepresentant for partiet 
Høyre. Det søkes om fritak grunnet en inkurie ved suppleringsvalg 3.9.2014. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet har 3.1.2003, med hjemmel i kommunelovens § 12 nr. 7, 
fastsatt forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg. Direkte valg til bydelsutvalg skal 
gjennomføres i hht. ovennevnte forskrift og valglovens bestemmelser om kommunestyrevalg så 
langt de passer, jfr. Forskriftens § 8. 
 
Utgangspunktet er at den som er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å gjøre 
tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden. Med hjemmel i kommunelovens § 15 nr. 2 kan 
bystyret, eller i dette tilfellet det direkte valgte bydelsutvalget, likevel frita, for et kortere tidsrom 
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan 
skjøtte sine plikter i vervet. Adgangen til å bli fritatt fra vervet forutsetter en personlig søknad. 
 
Vedkommende sitter i tillegg som varamedlem i helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen (HUSK). 
Det søkes ikke om fritak for dette vervet.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget innvilger fritak for verv til bydelsutvalget i Frogner resten av inneværende 
valgperiode for Marcus Bøhn.  
 
 
 
 
 
 
Kari Andreassen 
bydelsdirektør 
  



2014 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes v alg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 595 573 563 561 556 550 554 548 546
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0 0 0 0
ASOR AS 24 25 23 23 22 22 22 22 21
Attendo Care AS 10 10 11 11 9 9 9 9 9
CityMaid AS 51 50 47 51 51 51 51 53 52
Kamfer AS 38 40 39 41 43 43 45 48 44
Oslo Helse og Omsorg AS 60 61 58 58 57 56 57 56 54
Prima Omsorg AS
Seniorstøtten AS 7 7 7 7 6 7 7 7 7
Total Helseservice AS 32 31 31 30 32 32 34 32 34
Unicare Omsorg AS 100 100 115 98 97 101 94 96 93
Sum komm.utfører 595 573 563 561 556 550 554 548 546 0 0 0
Sum private utførere 322 324 307 309 317 321 319 323 314 0 0 0
Sum alle utførere 917 897 872 872 873 871 873 871 860 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 6328:00 5716:23 5996:30 5518:18 5658:03 5591:55 5593:55 5586:56 5316:56
Privat 2661:39 2432:04 2749:55 2709:57 2721:16 2527:11 2725:39 2824:42 2631:54
Sum vedtakstid 8989:39 8148:27 8758:36 8240:03 8379:19 8119:06 8319:34 8411:38 7948:50 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 10:38 09:58 10:39 09:50 10:10 10:10 10:05 10:11 09:44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 08:15 07:30 08:51 08:46 08:35 07:52 08:32 08:44 08:22 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



2014 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes va lg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner 

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 612 598 593 580 592 594 611 603 612
ASOR AS 8 6 5 6 6 6 6 6 5
Attendo AS (fra 1.4.2014) 0 1 1 1 1 1
Kamfer AS 13 18 18 18 18 19 20 22 19
Oslo Helse og Omsorg AS 7 7 6 19 9 8 8 11 10
Prima Omsorg AS
Total Helseservice AS 10 11 11 9 11 11 11 12 11
Unicare Omsorg AS 10 10 12 14 14 15 11 11 13
Sum komm.utfører 612 598 593 580 592 594 611 603 612 0 0 0
Sum private utførere 48 52 52 56 59 60 57 63 59 0 0 0
Sum alle utførere 660 650 645 636 651 654 668 666 671 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 9308:24 8262:57 8584:44 7652:39 8170:24 7882:16 8084:26 8688:51 8276:26
Privat 1389:03 1385:57 1546:56 1558:52 1395:28 1482:19 1419:57 1495:19 1489:55
Sum vedtakstid 10697:27 9648:54 10131:40 9211:31 9565:52 9364:35 9504:23 10184:10 9766:21 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 15:12 13:49 14:28 13:11 13:48 13:16 13:13 14:24 13:31 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 28:56 26:39 29:44 27:50 23:39 24:42 24:54 23:44 25:15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



2014 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukern es valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Kommunal utfører 42 46 46 48 49 50 53 53 62
ASOR AS 3 3 3 4 4 4 4 5 3
Sum komm.utfører 42 46 46 48 49 50 53 53 62 0 0 0
Sum private utførere 3 3 3 4 4 4 4 5 3 0 0 0
Sum alle utførere 45 49 49 52 53 54 57 58 65 0 0 0

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 487:13 436:02 607:46 592:05 544:37 536:21 582:17 669:24 647:28
Privat 59:22 53:38 62:21 67:50 49:04 47:29 49:04 49:04 30:00
Sum vedtakstid 546:35 489:40 670:07 659:55 593:41 583:50 631:21 718:28 677:28 00:00 00:00 00:00

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:36 09:28 13:12 12:20 11:06 10:43 10:59 12:37 10:26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Private utførere 19:47 17:52 20:47 16:57 12:16 11:52 12:16 09:48 10:00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Timer og minutter



Oslo Kommune 

Bydel Frogner 

Tilsynsutvalget for hjemmetjenester 

 

 

Referat fra møte i tilsynsutvalget 

 

Tid:    18.9.2014 kl 14.00 

Sted:     BU Salen 

Tilstede:    Ole Jacob Kjendlie, Lene Haug og Tommy Gilen 

Fra administrasjonen:  Ingen 

 

 

Saksliste  

 

1. Presentasjon av det nye utvalget 

Utvalgets medlemmer presenterte seg for hverandre. 

 

Vedtak: 

Utvalget ber administrasjonen sørge for at alle brukere får kontaktinformasjon til utvalgets 

medlemmer gjennom informasjon på nettsidene, informasjon i brukernes journaler/permer 

og gjennom informasjon til ansatte i hjemmetjenestene. 

 

2.Diskusjon rundt utvalgets arbeid 

Utvalget hadde en diskusjon på hvordan utvalget skal utføre sine tilsynsoppgaver med 

bakgrunn i gjeldende instruks. Utvalget diskuterte følgende aktuelle tilsynsformer: 

 

• Hjemmebesøk hos brukere 

• Besøk på de fire geografiske tjenestestedene 

• Oppfølging av henvendelser til bydelen 

• Oppfølging av direkte henvendelser til utvalgets medlemmer 

• Brukermøter – form og innhold 

• Brukerutvalg 

• Gjennomgang av brukerundersøkelser 

 

Utvalget har følgende vurdering av de ulike tilsynsformene: 

 

• Hjemmebesøk hos brukere 

Hjemmebesøk kan fungere men vil ha sine begrensninger. Hjemmebesøk kan 

kun gjennomføres etter avtale med den enkelte bruker og dette må derfor 

organiseres i forkant av hjemmetjenestene. Utvalget er positiv til 

gjennomføring av hjemmebesøk hvis ønskelig, men tror kanskje ikke dette er 

den mest effektive tilsynsformen. 

• Besøk på de fire geografiske tjenestestedene 

Utvalget mener det vil være veldig nyttig å møte lederne og de ansatte på 

tjenestestedene   

• Oppfølging av henvendelser til bydelen 



Erfaringsmessig så kommer det få henvendelser til utvalget via bydelen, men 

de som kommer må følges opp. 

• Oppfølging av direkte henvendelser til utvalgets medlemmer 

Denne tilsynsformen har historisk vært den viktigste tilsynsformen for 

utvalget og er viktig. Utvalgets medlemmer vil følge opp de henvendelsene de 

får fortløpende. I denne forbindelse er det viktig at brukerne av tjenestene får 

informasjon om kontaktdata til utvalgets medlemmer. Informasjon må derfor 

snarest oppdaters på internett og det bør sendes ut informasjon til alle 

brukere. Utvalget vil føre logg over sine henvendelser. 

• Brukermøter – form og innhold 

Utvalget er av den oppfatning at direkte åpne møter med brukerne og/eller 

pårørende er en veldig effektiv og demokratisk tilsynsform. Det er en gang 

tidligere avholdt ett brukermøte. Av ulike årsaker hadde ikke dette møte en 

så vellykket gjennomføring som ønskelig, men dette er alle forhold som kan 

rettes opp ved fremtidige møter. Utvalget er av den oppfatning at det bør 

avholdes åpne brukermøter en gang pr år. For å skape brukermøter som 

åpner for en bedre dialog ønsker utvalget at det avholdes ett brukermøte pr 

geografisk tjenestested i høst. På brukermøtene bør administrasjonen 

minimum møte med leder for hjemmesykepleie og praktisk bistand for det 

aktuelle tjenestestedet, leder for bestillerkontoret samt en person fra 

bydelens ledelse. Videre vil hele tilsynsutvalget møte. Tilsynsutvalget leder 

møtet og det føres referat. Etter møte bør det settes av tid til en-til-en 

samtaler med de brukerne/pårørende som ønsker dette.  

• Brukerutvalg 

Utvalget tror ikke det hensiktsmessig å etablere brukerutvalg. 

• Gjennomgang av brukerundersøkelser 

Det er avholdt en brukerundersøkelse i vår hvor resultatene foreløpig ikke er 

klare. Utvalget vil gjennomgå undersøkelsen når denne kommer. 

 

 

Vedtak: 

• Brukerne bør få aktiv informasjon om at de hvis de ønsker kan be om 

hjemmebesøk fra utvalget 

• Utvalget ønsker på sine møter fremover å møte ledere og ansatte fra 

tjenestestedene.  

• Utvalget ber om å få kontaktinformasjon til alle tjenesteledere 

• Utvalget vil vurdere å avholde sine møter på tjenestestedene 

• Utvalget ønsker å avholde separate brukermøter på alle de fire tjenestedene i 

høst. Utvalget foreslår at disse møtene avholdes fire dager på rad fra 3-6. 

november, fra kl 14.00 – 16.30, men er åpen for å fordele det over to uker om 

administrasjon ønsker dette. 

 

 

3.Gjennomgang av aktuelle saker fra tidligere leder 

Tidligere leder Kari Espeland og tidligere medlem av utvalget Elenor W. Holter orienterte om 

sitt arbeid i utvalget. De hadde mange gode innspill til utvalget. Det var herunder en 

diskusjon rundt sykehybler på Gustav Jensens Minne. 



 

Vedtak: 

Utvalget ber om en skriftlig orientering om de videre planer for sykehyblene på Gustav 

Jensens Minne og hvordan driften av disse i dag er organisert. 

 

4.Orientering og diskusjon fra tjenesteleder Sollie og tjenesteleder Bygdøy/Gimle 

Saken utgikk da tjenestelederne ikke kunne møte. 

 

Neste møte i utvalget avholdes 23.10.kl 14.00 

 

 

Hilsen 

 

Tommy Gilen 

Leder/referent 



Oslo Kommune 

Bydel Frogner 

Tilsynsutvalget for hjemmetjenester  

 

 

Referat fra møte i tilsynsutvalget 

 

Tid:    23.10.2014 kl 14.00 

Sted:     BU Salen 

Tilstede:    Ole Jacob Kjendlie, Lene Haug og Tommy Gilen 

Fra administrasjonen:  Ingvild Haugen 

Kopi:    BU 

 

 

Saksliste  

 

1. Oppføling av sak med ulike tilsynsformer fra forrige møte – planlegging av  

brukermøter 

 

Utvalget gjorde en vurdering av de ulike tilsynsformer i forrige møte fattet vedtak om 

tiltakene som er nevnt i punkter under. Dette er de tilsynsformer vi mener er mest 

hensiktsmessige.  Status er listet opp under hvert punkt: 

 

• Brukerne bør få aktiv informasjon om at de hvis de ønsker kan be om 

hjemmebesøk fra utvalget 

Utvalgets kontaktinformasjon er oppdatert på Bydelens nettsider. Det står 

ikke direkte der at man kan be om hjemmebesøk, men det fremkommer av 

instruksen som ligger tilgjengelig.  Ifm invitasjon til brukermøtene vil vi også 

informere om dette. 

 

• Utvalget ønsker på sine møter fremover å møte ledere og ansatte fra 

tjenestestedene 

Utvalget vil fra og med neste møte avholde møtene på rundgang på det 

enkelte tjenestested. I forbindelse med disse møtene planlegger vi en 

statusgjennomgang med den enkelte tjenesteleder. Planen er å begynne med 

Uranienborg på møte 4.11. 

 

• Utvalget ber om å få kontaktinformasjon til alle tjenesteledere 

Kontaktinformasjon ble delt ut av Ingvild Haugen. 

 

• Utvalget vil vurdere å avholde sine møter på tjenestedene 

Se punkt over. 

 

• Utvalget ønsker å avholde separate brukermøter på alle de fire tjenestedene i 

høst. Utvalget foreslår at disse møtene avholdes fire dager på rad fra 3-6. 

november, fra kl 14.00 – 16.30, men er åpen for å fordele det over to uker om 

administrasjon ønsker dette. 



 

Brukermøtene gjennomføres etter planen beskrevet i forrige referat med fire 

separate møter. Møtene må skyves noe frem i tid pga endringer i Bydelens 

ledelse. Målet er å arrangere møtene i slutten av november og Ingvild Haugen 

kommer tilbake etter å ha diskutert dette internt. Møtene fordeles høyst 

sannsynlig over to uker. Utvalget ferdigstiller invitasjonen til brukermøtene på 

sitt møte 4.11. Det forsøkes å få Brann og redning eller Politiet til å innlede om 

aktuelt tema først på møtet.  

 

Administrasjonen ønsker å dele ut invitasjon til brukermøtene ved besøk hos 

brukerne. Utvalget synes dette er greit så lenge alle brukere får informasjon i 

rimelig tid i forkant av møtet. Informasjon om brukermøtene bør også legges 

ut på Bydelens nettsider.  

 

Vedtak: 

Utvalget inviterer brukerne til brukermøter i de fire geografiske tjenestestedene når 

passende datoer er meldt tilbake fra administrasjonen.  

 

 

2. Planlegging av besøk på tjenestestedene 

 

Utvalget gjennomfører sine neste møter på de fire tjenestestedene. Neste møte 

avholdes 4.11. hos Uranienborg. Videre oppsett av møter avventer dato for 

brukermøtene.  

 

Hilsen 

 

 

Tommy Gilen 

Leder/referent 



 

 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

  
 

  

 

    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

BU-sak  348/14 
 
 
 
Møtedato: 4.11.2014 
 
 
 
ENDRINGER I HØYRES REPRESENTANTER TIL DRIFTSSTYRENE  VED 
RUSELØKKA OG URANIENBORG SKOLER 
 
Høyre ønsker å gjøre følgende endringer i sine representanter til driftsstyrene ved Ruseløkka og 
Uranienborg skoler: 
  
Driftsstyret til Ruseløkka skole 1.1.2012-31.12.2015 
Før endring: 
Fast: Vivian Gotaas 
Vara: Thomas Raabe 
  
Etter endring: 
Fast: Bård Standal 
Vara: Thomas Raabe 
  
Driftsstyret ved Uranienborg skole 1.1.2012-31.12.2015 
Før endring: 
Fast: Michael Hopstock 
Vara: Bård Standal 
  
Etter endring: 
Fast: Vivian Gotaas 
Vara: Michael Hopstock 
 
Iht. Reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen § 1-4 oppnevner byrådet styre- og varamedlemmer 
til driftsstyrene i Oslo-skolen, jfr. 10. avsnitt. Valget gjelder i utgangspunktet for 2 år (jfr. 9. 
avsnitt), men det enkelte styremedlem har rett til å fratre etter eget ønske (jfr. 11. avsnitt). 
Bydelsutvalget i den enkelte bydel er innstillende myndighet for tre eksterne styremedlemmer og 
tre eksterne varamedlemmer for driftsstyrene i barne- og ungdomsskoler, samt i kombinerte 
ungdoms- og videregående skoler (jfr. 1.-3. avsnitt, samt 15. avsnitt).  
 
Eksterne medlemmer kan ikke samtidig være ansatte eller elever ved den skolen der medlemmer 
velges (jfr. 16. avsnitt). Bystyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges til driftsstyrene 
(jfr. 17. avsnitt, samt Reglement for bystyret § 43).  
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Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget vedtar følgende innstilling for endringer i Høyres representanter til driftsstyrene 
ved Ruseløkka og Uranienborg skoler:  
 
Driftsstyret til Ruseløkka skole 1.1.2012-31.12.2015 
Før endring: 
Fast: Vivian Gotaas 
Vara: Thomas Raabe 
  
Etter endring: 
Fast: Bård Standal 
Vara: Thomas Raabe 
  
Driftsstyret ved Uranienborg skole 1.1.2012-31.12.2015 
Før endring: 
Fast: Michael Hopstock 
Vara: Bård Standal 
  
Etter endring: 
Fast: Vivian Gotaas 
Vara: Michael Hopstock 
 
 
 
 
 
 
Kari Andreassen 
bydelsdirektør 
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