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Plannavn REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SKOGVEIEN  

Hensikt med planen 
 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fortetting av 
studentboliger i et allerede etablert studentboligområde i Skogveien.  

Planavgrensning 
 

Planområdet avgrenses av Utveien i sør og Åsmåsen i nord. Gjennom 
planområdet går Skogveien og deler det diagonalt i en sørvestlig og en 
nordøstlig del. 

Framdriftsplan Utarbeidelse av planprogram: mars-mai 2017 
Høring av planprogram: mai-juni 2017 
Fastsettelse av planprogram: 
 

Organisering  Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av SiÅs med planfaglig 
bistand fra Dyrø og Moen arkitekter og Sweco Norge AS. 
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Forord 
 
Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) skal utarbeide detaljreguleringsplan for å legge til rette for en 
fortetting av studentboliger i Ås. SiÅs er forslagsstiller til planforslaget. Dyrø og Moen arkitekter AS 
og Sweco Norge AS er engasjert som konsulenter for oppdraget.  
 
Dette planprogrammet markerer starten på planarbeidet, og er den første av flere faser som skal 
gjennomføres før man har en endelig detaljreguleringsplan. Hensikten med planprogrammet er å 
informere om planarbeidet, avklare premisser og utredningsbehov knyttet til planen, og beskrive 
hvordan og når naboer og andre interessenter kan påvirke planarbeidet.  
 
Iht. Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-9 jfr. § 4-1 legges forslag til planprogram ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring til myndigheter og berørte interesseorganisasjoner.  
 
Tidspunkt for utlegging er 08.05.2017 og frist for å sende inn merknader er 21.06.2017. Etter at 
forslaget til planprogram har vært på høring vil innkomne merknader sammenfattes og vurderes, før 
forslaget med eventuelle endringer oversendes Ås kommune for fastsetting.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet 

Studentsamskipnaden i Ås ønsker i å legge til rette for en fortetting av studentboliger i et 
allerede etablert studentboligområde i Ås, nord for Utveien. Det planlegges regulert for 
totalt ca. 1000 hybelenheter innenfor planområdet. 
 

1.2 Vurdering av utredningsplikt 

Planarbeidet er tidligere varslet om oppstart, i desember 2016, og det ble i den 
sammenheng vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning. Etter 
varslingsperioden og på bakgrunn av innkomne merknader er planforslaget vurdert på nytt i 
henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 første ledd, jf. §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende 
forskrift om konsekvensutredning for planer etter PBL av 2014-12-19-1726.  
 
En ny samlet vurdering er at planforslaget kan falle inn under forskriftens § 4. Vurdering 
etter vedlegg III for planer som omfattes av § 3, dvs. det vurderes at planen kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn og dermed skal konsekvensutredes. Det er fremfor alt 
temaene naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, landskapsbilde, kulturminner og kulturmiljø 
som bør utredes nærmere. 
 

1.3 Hensikten med planprogrammet 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes 
med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i 
henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 2014-12-19-1726. Formålet med 
planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning 
under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise hvordan planprosessen 
skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og forutsigbarhet tidlig i planprosessen.   
 
Planprogrammet vil således legge føringer for hvordan planarbeidet skal gjennomføres og er 
første mulighet til å påvirke det endelige planforslaget. Etter at planprogrammet er lagt ut til 
offentlig ettersyn, skal planprogrammet fastsettes av de politiske utvalgene som er gitt 
myndighet i plansaker i Ås kommune.  Deretter skal selve planforslaget utarbeides som skal 
bestå av plankart med tilhørende planbeskrivelse, planbestemmelser og utredninger. I 
arbeidet med planforslaget vil ulike innspill bli vurdert, og utredningene som er definert i 
planprogrammet vil bli gjennomført. Når planforslaget er klart, skal det legges ut på høring 
hos offentlige myndigheter, grunneiere, lag og foreninger og andre interessenter. Innkomne 
merknader til planforslaget skal vurderes i planarbeidet før planen endelig vedtas av 
planmyndigheten i kommunen.  
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1.4 Beskrivelse av planområdet 

 

 
Figur 1. Illustrasjonen viser planområdets beliggenhet i Ås. Planområdet ligger ved Kaja i Ås og er avgrenset av 

Utveien i sør, barnehage i vest og boligbebyggelse i øst. Videre grenser området mot Åsmåsan i nord. 

(Illustrasjon: Dyrø og Moen arkitekter). 

 

Planområdet er del av det eksisterende boligområdet Kaja som strekker seg langs blant 
annet Skogveien. Planområdet er per i dag delt opp i flere eiendommer (gnr./bnr.). 
Eiendommene med gnr./bnr. 41/1/245, 42/1/192, 42/1/106, 42/1/105 inngår i sin helhet i 
planområdet, mens bare mindre deler av gnr./bnr. 42/1 ligger innenfor planområdet. Samlet 
areal innenfor planområdet er på 38,5 daa, med et samlet fotavtrykk av eksisterende 
bebyggelse på ca. 2800 m2.  
 
Planområdet er i dag bebygd med studentboliger. Disse har blitt oppført i to etapper og sto 
ferdig på henholdsvis 1950-tallet og 1970-tallet. Den eksisterende studentbebyggelsen 
består av et stort antall familieleiligheter og et mindre antall hybler/småleiligheter. Disse er 
gruppert i fire flermannsboliger i to etasjer og tre lavblokker i to etasjer med tilhørende 
garasjeanlegg. Bebyggelsen er plassert frittliggende i terrenget. Området ligger med 
gangavstand til NMBUs campusområde og utgjør en del av den sosiale infrastrukturen som 
Studentsamskipnaden i Ås tilbyr studentene ved NMBU.  
 
Skogveien går gjennom planområdet og deler det diagonalt i en sørvestlig og en nordøstlig 
del. Planområdet er tilnærmet flatt i de søndre deleneog har en brattere skråning ned mot 
det skogkledde myrområdet Åsmåsan i nord. 
 
Langs Utveien er det et grøntareal som skiller planområdets bebyggelse fra veien. I sentrum 
av planområdet, på begge sider av Skogveien, bidrar løvtrær til å skape varierte uterom 
mellom de eksisterende studentboligene. Utearealene er ikke spesielt opparbeidet, men har 
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i løpet av årene blitt tilpasset beboernes behov med bålplasser, sykkelstativer og 
sittebenker. De ubebygde randsonene, for eksempel krysset mellom Lyngveien og Utveien, 
arealene mot Frydenhaug barnehage og området rundt garasjeanlegget i Lyngveien, er tett 
bevokst med busker og trær. 
 
Grunnen i området består av morenemasser i nord og marine avsetninger i sør. Det er 
kommet et innspill om at deler av området har blitt brukt som søppelfylling, men dette har 
ikke blitt verifisert på kartet eller ved befaring. 
 
I henhold til Kulturlandskap i Follos registrering (desember 2008) og verdivurdering ligger 
planområdet i et område som betegnes som  «Kulturlandskap av regional og/eller nasjonal 
verdi», men utenfor det kartfestede området for arkeologiske funn/potensial for funn. I 
planområdet er det identifisert et historisk veifar og en tidligere hoppbakke som kan ha 
kulturhistorisk verdi. Den eksisterende bebyggelsen er ikke ansett som bevaringsverdig. Det 
er utarbeidet en DIVE-analyse (2016) som ser på de kulturhistoriske verdiene og de grønne 
verdiene i sammenheng i Ås sentralområde. I rapporten klarlegges planområdet som 
område for «fortetting/utvikling i mindre/tilpasset skala med hensyn til omgivelsene» og for 
«utvikling/transformasjon». 
 
 

1.5 Planavgrensning 

 

 
Figur 2. Kartutsnittet viser varslet planavgrense illustrert med svart stiplet linje. (Kilde: Dyrø og Moen 

arkitekter). 
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2 Overordnede føringer for planarbeidet 

Arbeidet med reguleringsplanen skal baseres på overordnede føringer og regelverk nedfelt i 
nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer. Nedenfor følger de mest 
sentrale føringene for dette arbeidet. 
 

2.1 Statlige og rikspolitiske føringer 

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 12. juni 2015. For å fremme 
en bærekraftig utvikling, utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de 
nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier 
og planer.  
 
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2016, brev til kommunene i Oslo 
og Akershus 16.03.2016. Av sammendraget går det fram at fylkesmannen vil bidra til at 
viktige regionale og statlige interesser kommer tydelig fram så tidlig som mulig i kommunale 
prosesser, og fylkesmannen vil derfor prioritere dialog og veiledning i utvalgte temaer. Det 
legges økt vekt på kommunens ansvar for å ivareta nasjonale og regionale verdier og på 
kommunalt selvstyre. Det skal legges vekt på gode og raske planprosesser, godt 
kunnskapsgrunnlag og riktig lokalisering.  
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i 
arealplanleggingen. Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å synliggjøre og 
styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven, å gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges 
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling, og å gi et grunnlag for å 
vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg 
og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at de er store nok og egnet for lek 
og opphold, gir mulighet for ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike 
aldersgrupper og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.  
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012. Formålet med 
denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- 
og friluftsområder. 
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vedtatt 30.05.2012. 
Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom 
god arealplanlegging. 
 
NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar gir retningslinjer på hvordan 
flom- og skredfare skal utredes, tas hensyn til og innarbeides i kommunale arealplaner etter 
plan- og bygningsloven. 
 



9 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging (26.09.2014)  
Målet med de statlige planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, skape god trafikksikkerhet og trafikkavvikling, utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder og legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. Utbyggingsmønster og 
transportsystem skal redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.  
 

2.2 Regionale planer 

 
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus (2007-2018)  
Målet er å ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i 
Akershus, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og 
verdiskaping. Planen setter søkelyset på fire innsatsområder:  
• Bevaring  
• Forvaltning  
• Formidling  
• Verdiskapning  
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)  
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut en felles retning for areal- og 
transportutviklingen i regionen og er grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, 
kommuner, næringsliv og andre aktører.  
 
I den regionale areal- og transportplanens arealstrategier med tilhørende retningslinjer gis 
det følgende føringer som er særlig aktuelle for planforslaget for Skogveien:  
 
• Utbygging bør først og fremst skje i gangavstand til jernbanestasjoner eller høyfrekvente 
busstraséer.  
• Effektiv arealutnyttelse. For områder i bybåndet er det anbefalt en områdeutnyttelse på 
80-100 % i gangavstand til skinnegående kollektivtransport.  
• Tilrettelegge for en boligutvikling som møter behovet for leiligheter i Akershus. Kvaliteten i 
boligområdene bør være slik at de appellerer til en sammensatt befolkning.  
• Gang- og sykkelavstand skal være styrende for arealutvikling.  
 
Klima og energiplan Akershus 2011-2014 (under revisjon, revidert plan skal vedtas i 
desember 2017)  
Klima- og energiplan Akershus 2011-2014 er en temaplan, den første som setter klimamål 
for Akershus fylke. Fram til 2030 skal Akershus halvere fylkets totale klimagassutslipp, sett i 
forhold til 1991-nivået. Planen har blant annet mål for transport at fylkets areal- og 
transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og føre til redusert veitrafikk i Akershus. 
Klimagassutslipp fra veitrafikk i Akershus skal innen 2030 reduseres med 20 prosent i forhold 
til 1991-nivået. 
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2.3 Kommunale planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

 
Kommuneplanens arealdel for Ås kommune 2015-2027 
Kommuneplanens arealdel 2015-2027 for Ås kommune ble godkjent 19.12.2016. I gjeldende 
kommuneplan er mesteparten av planområdet avsatt til eksisterende og fremtidig 
boligformål, mindre deler av planområder er avsatt til landbruk, natur og friluftsformål samt 
reindrift (LNF-a). Deler av planforslaget er dermed ikke helt i tråd med deler av 
kommuneplanen siden det er ønskelig å omdisponere et mindre areal (5 daa), nord i 
planområdet fra LNF-a til boligbebyggelse. Deler av området er også avsatt til hensynssone 
«bevaring kulturmiljø H570_2. 
 

 
Figur 3. Utsnitt som viser kommuneplanens arealdel. Planområdet er vist med svart stiplet linje. (Kilde: Ås 

kommune). 
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Gjeldende regulering innenfor planområdet 
Planområdet omfattes av tre reguleringsplaner som blant annet legger til rette for 
boligbebyggelse, blokkbebyggelse samt kjøreveg, i øvrig er området uregulert.  
 
Planforslaget og området berører tre gjeldende reguleringsplaner: 
 

 PlanID 003 Reguleringsplan for Kajajordet (1957) 

 PlanID 015 Reguleringsplan for del av Kajajordet (1973) 

 PlanID 26 Endre reguleringsplan for østre del av Kajaområdet (2011). 
 

 

 
Figur 4. Gjeldende reguleringsplaner i området. Planområdet er markert med svart stiplet linje. (Kilde: Ås 

kommune). 
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3 Planprosess og medvirkning 

Planarbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og 
medvirkning.  

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeidet ble sendt til naboer og aktuelle 
høringsinstanser i brev av 20.12.2016. Videre er varsel om igangsetting av regulering 
annonsert i Østlandets blad 20.12.2016. Oppstart av reguleringsplanarbeid ble også 
annonsert på Ås kommunes hjemmesider 21.12.2016. I forbindelse med varsel om oppstart 
ble det også invitert til informasjonsmøte som ble avholdt den 10.01.2017.  

Ved varsel om igangsetting av regulering ble det mottatt 30 høringsuttalelser. Merknader 
som kom inn i forbindelse med varsling om oppstart av planarbeid vil følge planforslaget. 
Når planprogrammet har vært ute til offentlig høring i minimum 6 uker vil nye innkommende 
høringsuttalelser bli gjennomgått, og eventuelle endringer innarbeidet. Forslag til 
reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn og sendes på høring før politisk 
sluttbehandling.  

Planarbeidet skal resultere i en detaljreguleringsplan som består av plankart, 
planbestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning, risiko- og sårbarhets (ROS)-
analyse samt illustrasjoner og illustrasjonsplaner. Planarbeidet er tenkt gjennomført i fire 
faser, se nærmere beskrivelse i tabellen nedenfor.   

  
 
Planprosess Faser i planarbeidet tidsrom 

0.      Varsel om oppstart Oppstart av planarbeid annonsert i Østlandsbladet og 
på Ås kommunes nettsider.  
Det ble avholdt informasjonsmøte på Ås. 
 

Oppstart av planarbeid ble varslet 
20.12.2016. Informasjonsmøte avholdt 
10.01.2017. 

1. Planprogram/ oppstart 
av planarbeid 

Utarbeidelse av forslag til planprogram. Mars/mai 20107 

Planprogrammet blir lagt ut til offentlig ettersyn med 6 
ukers frist for merknader. Oppstart av planarbeid 
varsles på nytt i forbindelse med at planprogrammet 
legges ut til offentlig ettersyn.  

Mai/juni 2017 

Vedtak fastsettelse av planprogram August 2017 

2. Utarbeiding av 
planforslag 

Utarbeidelse av forslag til planforslag,   April-august 2017 

Utarbeidelse av konsekvensutredninger og analyser. Mai-august 2017 

1.gangsbehandling planforslaget og forslaget legges ut 
til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Høst 2017 

3. Offentlig ettersyn/ høring Offentlig ettersyn/ høring. Høst 2017 

Bearbeiding planforslag. Vinter 2017/2018 

2.gangsbehandling i planutvalget. Vår 2018 

4. 2. gangs behandling/ 
Vedtak 

Vedtak av plan. Vår 2018 
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4 Beskrivelse av planforslaget  

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for fortetting av studentboliger i et allerede 
etablert studentboligområde i Skogveien. Ved full utbygging vil «studentbyen» romme ca. 
1000 hybelenheter, inkludert eksisterende bebyggelse.  

Skissert plangrep legger opp til å bevare og underbygge den historiske traseen gjennom 
planområdet. Det sentrale parkområdet bevares som det grønne «hjertet» i Skogveien, 
mens et «adkomsttorg/gateløp» omkranser denne. Adkomsttorget vil danne grunnlag for 
strukturering av ny bebyggelse og romme nødvendig infrastruktur.  

«Studentbyen» vil søkes gitt en samlet identitet hva gjelder arkitektonisk formspråk, men 
med variasjon i høyder, detaljering og endelig valg av utforming. Det planlegges for en 
kombinasjon av familieleiligheter, dubletter og bokollektiver. Endelige arealrammer 
fastsettes når løsningskonsept er ferdig bearbeidet. 
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5 Utredningsbehov  

5.1 Relevante utredningstemaer  

Hensikten med undersøkelsene og konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke 
muligheter og konsekvenser planforslaget gir, slik at dette er kjent både under planarbeidet 
og når det fattes vedtak om planen. De aktuelle temaene for utredning gjennomgås og 
beskrives i tabelloversikten nedenfor. Tabellen angir hvilke temaer som skal 
konsekvensutredes (KU) og hvilke som skal undersøkes og presenteres som rapporter eller 
notater.  

Fagtemaer som knyttes til ikke-prissatte konsekvenser skal konsekvensutredes med 

utgangspunkt i metodikken beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712, heretter omtalt 
som HB V712 (se neste punkt). Hvert av disse temaene utgjør et eget kapittel i én felles 

rapport. Her drøftes og sammenstilles konsekvensene, og det konkluderes med én samlet 
konsekvens for tiltaket basert på alle temaene som er utredet. For hvert tema skal det 
skrives en oppsummering som sammenfatter de mest sentrale verdiene og konsekvensene 
som er av størst betydning for området. Oppsummeringen skal også inkludere avbøtende 
tiltak som virker inn på konsekvensgraden.  

For fagtemaer som knyttes til prissatte konsekvenser og for enkelte andre relevante temaer, 
skal undersøkelsene presenteres som frittstående rapporter eller notater.  

 

Tema Beskrivelse KU UNDERSØKES 

Landskapsbilde Det skal gis en kort beskrivelse av overordnete 

karakteristiske trekk ved landskapet og andre visuelle 

kvaliteter ved planområdet.  

Videre skal tiltaket utredes med utgangspunkt i HB V712 og 

med vekt på terrengtilpasning, grønnstruktur og 

bebyggelsesstruktur, herunder høyder og bygningsvolum. 

Grensesnittet mot tema kulturminner og kulturmiljø må 

avklares spesielt. 

Forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i driftsfase skal 

beskrives kort. Oppsummeringen skal sammenfatte de 

mest sentrale verdiene og konsekvensene som er av størst 

betydning for området, samt avbøtende tiltak som er av 

betydning for konsekvensgrad. 

X  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

I handlingsprogram for kulturminner i Akershus 2013-2018 

har fylkestinget vedtatt å arbeide for at kulturminner skal 

spille en rolle i utviklingen av fylkets tettsteder. Det er 

ønskelig at kommunen har økt fokus på nyere tids 

kulturminner og særlig kulturminner fra 1900-tallet, utover 

automatisk fredete kulturminner.  

Tiltaket skal utredes med utgangspunkt i HB V712 med vekt 

på ferdselsårer og bebyggelsesstruktur. Grensesnittet mot 

tema landskapsbilde må avklares spesielt. 

X  
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Forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i anleggs- og 

driftsfase skal beskrives kort. Oppsummeringen skal 

sammenfatte de mest sentrale verdiene og konsekvensene 

som er av størst betydning for området, samt avbøtende 

tiltak som er av betydning for konsekvensgrad. 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Tiltaket skal utredes med utgangspunkt i HB V712 med vekt 

på lokalt og tilgrensende stisystem, samt hvordan tiltaket 

påvirker menneskers daglige livsmiljø.  

Forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i anleggs- og 

driftsfase skal beskrives kort. Oppsummeringen skal 

sammenfatte de mest sentrale verdiene og konsekvensene 

som er av størst betydning for området, samt avbøtende 

tiltak som er av betydning for konsekvensgrad. 

X  

 

Naturmangfold Tiltaket skal utredes med utgangspunkt i V712. Det 

utarbeides registreringskart over naturmiljøet etter NiN-

systemet (Natur i Norge). Det skal videre beskrives 

eventuelle funn av store gamle trær, og 

rødlistearter/prioriterte arter og svartelistearter. Utredningen 

skal avdekke eventuelle behov for nærmere kartlegging. 

Det skrives en vurdering i samsvar med krav i 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 om kunnskapsgrunnlaget, 

føre-var-prinsippet og den samlede belastningen som 

tiltaket vil medføre.  

Forslag til forebyggende og avbøtende tiltak i anleggs- og 

driftsfase skal beskrives kort. Oppsummeringen skal 

sammenfatte de mest sentrale verdiene og konsekvensene 

som er av størst betydning for området, samt avbøtende 

tiltak som er av betydning for konsekvensgrad. 

X  

Trafikkforhold I forbindelse med planarbeidet skal det utarbeides en 

trafikkanalyse som behandler følgende temaer:  

 Turproduksjon fordelt på bil, gange/sykkel og kollektiv.  

 Trafikkvurderinger knyttet til krysset. 

Skogveien/Drøbakveien samt lokalvegkvalitet opp mot 

kommunens vegnorm.  

 Trafikksikkerhet, tidligere ulykker, og til-fra viktige 

målpunkter.  

 Innspill på foreslåtte parkeringsløsninger.  

 Vurdering av adkomst in til planområdet.  

 

Analysen skal kommentere utslaget en trinnvis utbygging vil 

ha med tanke på de overnevnte punktene. Analysen 

presenteres som en selvstendig rapport med sammendrag 

som skal innlemmes i planbeskrivelsen.  

 X 

Støy   Det skal utarbeides en beregningsmodell basert på digitalt 

kartgrunnlag og gjennomføres støyberegninger etter 

nordisk beregningsmetode. Trafikkanalysen brukes som 

bakgrunn for beregningene. Det skal beregnes støy til 

fasader av planlagte bygg og til uteområder, og det skal 

 X 



16 

 

gjøres en kort vurdering av konsekvenser for nærliggende 

støyfølsom bebyggelse. 

Det utarbeides støyrapport med forutsetninger, 

beregningsmetodikk, resultater og sammenligning med av 

resultater med aktuelle grenseverdier (T-1442 og 

kommuneplan). 

Analysen presenteres som en selvstendig rapport med 

sammendrag som skal innlemmes i planbeskrivelsen.  

Vann, avløp og 

håndtering av 

overvann 

Det skal utarbeides et notat som gjør rede for 

dimensjonerende nedbørsmengde for dagens og fremtidig 

situasjon, samt vise en oversikt over tilknytningspunkter 

vann og avløp. Med utgangspunkt i en utarbeidet plan for 

prinsipper for overvannshåndtering i planområdet, skal 

denne løsningen vurderes med vekt på behov for avsatt 

areal til VA anlegg, flomvannshåndtering og eventuelle 

konsekvenser for eksisterende infrastruktur (el., 

vannforsyning, avløp og annen infrastruktur i bakken). 

Tiltakets løsningsprinsipper og konsekvenser omtales i et 

notat som innlemmes i planbeskrivelsen. 

 X 

Risiko og 

sårbarhet 

Det skal utarbeides en egen ROS-analyse i samsvar med 

krav i plan- og bygningsloven § 4-3. Analysen skal i 

hovedsak følge metode beskrevet i Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt temahefte 

«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, desember 2011».  

Sårbarhet for naturmiljø utredes separat som tidligere 

beskrevet og behandles kort i ROS-analysen. Øvrige tema 

som kan være relevant for risiko og sårbarhet skal vurderes 

og kvitteres ut. Analysen presenteres som en selvstendig 

rapport med sammendrag som skal innlemmes i 

planbeskrivelsen. 

 X 

Miljøoppfølging i 

bygge- og 

anleggsperioden 

 

 

Det skal lages et miljøoppfølgingsprogram (MOP) som gjør 

rede for forebyggende og avbøtende tiltak i bygge- og 

anleggsfasen. MOP vil avklare miljømål, beskrive krav som 

følger av gjeldene regelverk og retningslinjer, organisering 

av miljøansvar, inneholde en enkel miljørisikovurdering og 

beskrive tiltak som skal iverksettes for å redusere 

miljørisiko. Tema som omfattes vil være bl.a. naturmiljø, 

fremmede arter, forurensning til grunn og vann, støy og 

vibrasjoner, støv, materialbruk, avfallshåndtering og 

trafikkavvikling i bygge- og anleggsperioden. Miljørisiko 

avdekket i ROS-analysen og relevante utredninger, vil 

danne grunnlaget i arbeidet med 

miljøoppfølgningsprogrammet. Sammendrag av de viktigste 

tiltakene gjengis i planbeskrivelsen.  

 X 

Andre temaer som skal belyses og beskrives i planbeskrivelsen (listen er ikke utfyllende og vil 

kompletteres i forbindelse med utarbeidelse av planbeskrivelse i neste fase). 
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Forholdet til 

overordnende 

planer og mål  

Vurderingen skal redegjøre for hvordan planforslaget ivaretar forholdet til overordnede 

planer og mål, med særlig vekt på overordnede målsetninger om samordnet areal-, bolig 

og transportplanlegging og gjeldende kommuneplan. 

 

Universell 

utforming 

Konsekvensene for personer med nedsatt funksjonsevne skal beskrives. Det skal legges 

vekt på vurdering av hvorvidt planen sikrer muligheter for god orientering og veifinning til 

og i planområdet, samt hvordan planforslaget sikrer tilgjengelige gangforbindelser internt 

i planområdet og til omkringliggende områder. 

Barn og unges 

interesser   

Konsekvensene knyttet til barn og unge undersøkes og beskrives i planbeskrivelsen. 

Vurderingen skal redegjøre for barn og unges mulighet for lek og opphold i planområdet. 

Det skal beskrives hvordan planforslaget tilrettelegger for et variert tilbud av områder for 

lek, både organisert og fritt. Tilgjengeligheten til lekeområder internt i planområdet og til 

omkringliggende møteplasser skal vurderes. 

Energiforbruk og 

energiløsninger 

De energiløsningene som planlegges benyttet for bebyggelsen skal beskrives. 

 

5.2 Metodikk for utredning av ikke-prissatte konsekvenser 

For relevante temaer skal omfanget av planforslaget sammenlignes med null-alternativet, 
det vil si referansesituasjonen. Null-alternativet skal defineres i konsekvensutredningen. 
 
Konsekvensvurderingen skal gjennomføres etter en tretrinns prosedyre med utgangspunkt i 
Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyse, 2015: 

 Verdi: Beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering av tema innenfor et angitt 

område.  

 Omfang: Vurdering av hvordan og i hvilken grad (positiv/negativ) det angitte tiltaket 

påvirker området.  

 Konsekvens: Vurdering av fordelene og ulempene et definert tiltak vil medføre.  

Konsekvens fremkommer ved å sammenstille verdi og omfang.  

I verdivurderingen er det verdien i sammenligningsåret i alternativ null som legges til grunn. 
Endringer som følge av vedtatte planer inngår som grunnlag for verdivurderingen. Alle tiltak 
som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. Andre 
tiltak som fagutreder foreslår, skal omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak. 
Konsekvensen er basert på en syntese av verdi og omfang.  
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