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1 Skisse – eksisterende situasjon  
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2 Skisse – forslag fremtidig situasjon   

 

Kartet viser området ferdig utbygget.  
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3 Bakgrunn og faktadel 

3.1 Hensikten med planen 

Planforslaget har utgangspunkt i reguleringsplanen for Hektneråsen, vedtatt 20.06.2007 for 

område F5. Forslaget legger til rette for å etablere 4 tomannsboliger (8 boenheter) med 

tilhørende trafikkareal og lekeareal.  

 

Boligene skal ha størrelse på BRA 170 – 210 m2. 

 
3.2 Forslagsstiller 
Hektneråsen Panorama AS 
Postboks 175 2011 Strømmen 
Organisasjonsnr. 916568711 
Tlf 900 93 372 | e-post: jonatle@karueiendom.no 

 
3.3 Fagkyndig:    
Petter Bogen Arkitektkontor AS 
Pilestredet 29 0166 OSLO 
Organisasjonsnr. 952135988 
Tlf 22 11 48 00 | e-post: post@bogenark.no 
 
3.4 Eieropplysninger  
 

 
Illustrasjon viser eiendomsgrenser og gnr/bnr. Stiplet linje viser planens avgrensning. 

 

mailto:jonatle@karueiendom.no
mailto:post@bogenark.no
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Tomter, som inngår i tiltaket for 4 tomannsboliger og som tiltakshaver har tilgang til: 

92/17 eies av private 

92/21 eies av Hektneråsen Panorama AS 

92/27 eies av Hektneråsen Panorama AS 

92/28 eies av Hektneråsen Panorama AS 

92/35 eies av Hektneråsen Panorama AS 

92/36 eies av Hektneråsen Panorama AS 

Tomter, som ikke inngår i tiltaket, men som inngår i planområdet: 

92/4 eies av private 

92/13 eies av private 

92/33 eies av private 

92/50 eies av private 

92/237 eies av private 

119/12 RV. 120 

 

3.5 Detaljeringsgrad 

Planforslaget behandles med en detaljering som legger til rette for behandling av 

Rammesøknad.  

 

3.6 Parallell behandling av Rammesøknad 

Planen og dens behandling skal legge til rette for parallell behandling av Rammesøknad for 

byggene. Dette er varslet ved oppstart, og skal håndteres i henhold til PBL §12-10 og §12-

15. 

Det betyr i praksis at man behandler byggesaken med sikte på at vedtak om rammetillatelse 

kan fattes raskt etter at reguleringssaken er vedtatt. 

  

3.7 Forhistorie, tidligere behandlinger og vedtak, bearbeiding av forslaget, evt. alternativer 

I reguleringsplanen for Hektneråsen, vedtatt 20.06.2007, ble området F5 regulert til 

frittstående småhusbebyggelse.  

Hektneråsen Panorama AS har tilgang til tomtene i tiltaksområdet og ønsker å utbygge disse 

i samsvar med kommuneplanen. Derfor fremmes forslag om privat detaljert regulering. 

 

 3.8 Utbyggingsavtale 

I sammenheng med varsling av oppstart av planarbeidet er det også varslet oppstart av 

forhandlinger om utbyggingsavtale. Det kan omhandle teknisk og grønn infrastruktur i 

forbindelse med utbygging av området. 

Avtalen skal fremforhandles mellom kommunen og tiltakshaver, slik at den kan følge 

reguleringssakens behandling . 

 

3.9 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 
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Plantiltaket er i samsvar med Kommuneplanen, og utløser ikke spørsmål som ikke allerede 

er vurdert i denne sammenheng, ref. plan- og bygningsloven §12-10 første ledd, jf. § 4-2 

med tilhørende forskrift. Planforslaget skal derfor ikke konsekvensutredes.  

Samtidig er det klart at konkrete og situasjonsbestemte virkninger av tiltaket skal behandles i 

plansaken. Det er derfor utarbeidet egne vurderinger, som ligger som vedlegg til 

planbeskrivelsen: 

- Risiko og sårbarhet 

- Grunnforhold 

- Støy 

- Brannkonsept 

- Utsyn, sol- og skyggeforhold 

 

3.10 Arealoppgave 

 

 areal 
BYA*  

ny bebyggelse 
Antall nye 

boliger 

MUA ** 
ny 

bebyggelse 

BRA 
ny 

bebyggelse 

planområdet 7 473 1 250 8 2 160 1 600 

 

* Krav for BYA er maks. 30% etter Kommunedelplanens bestemmelser § 4.3. 

Biloppstyllingsplasser på terreng regnes med. 

** Krav for minsteuteoppholdsareal (MUA) er 250 m2 pr. bolig (tomannsbolig). Takterrasser 

og felles lek regnes med i MUA. 

 

Krav til biloppstillingsplasser: 

2 biloppstillingsplasser pr. boenhet (+ 1 gjesteplass pr. boenhet). Gjesteparkering skal løses 

på egen tomt. 

 

Krav til sykkelparkering: 

2 plasser for sykkel pr. boenhet. 

 

 

4 Planprosess  

Hektneråsen Panorama  AS tok initiativ til arbeidet med planlegging i området  våren 2016.  

Igangsetting av arbeidet med privat detaljert regulering ble behandlet i et oppstartmøte med 

planavdelingen, avholdt 09.03.2016. Oppstarten ble varslet 06.04.2016 med annonse i 

Romerikes Blad, kunngjøring på kommunens nettside og brev til berørte etater og andre. 

Varslet ble utformet og kunngjort i samråd med kommunen. 

I sammenheng med varslingen har det kommet inn 5 bemerkninger. Disse er gjengitt i 

kapittel 9 og kommentert av forslagsstiller og rådmannen. Bemerkningene ligger også som 

vedlegg til planbeskrivelsen, se Vedlegg 9. 

Konsulenter har belyst ulike tema. Disse arbeidene er oppsummert i notatene som ligger 

som vedlegg til planbeskrivelsen. 

Planforslag er i samsvar med de overordnede rammene som kommuneplanen stiller.  
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5 Overordnede føringer og gjeldende planer 

5.1 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Utgangspunktet for utbygging av planområdet ligger i nylig vedtatte Regional plan for areal 

og transport for Oslo og Akershus, og er knyttet til et busstilbud som vil gi forbindelse mellom 

to tettsteder - Fjerdingby og Flateby - og til kollektivknutepunktet Lillestrøm.  

5.2 Kommuneplanen mot 2025 
Videre er det gjeldende kommuneplan som legger til rette for det forslaget til regulering som 

fremmes nå. Den nye ”Kommuneplanen mot 2025” ble vedtatt 26.08.2015. I 

Kommuneplanen er området avsatt til boligbebyggelse.  

I kommuneplanens planbeskrivelse legges generelle føringer for arbeidet med 

reguleringsplaner, med henvisning til ulike planfaglige tema. I ”Bestemmelser og 

retningslinjer” er det detaljerte definisjoner og krav til hvordan en rekke ulike tema skal tas 

hånd om i reguleringsplaner, det gjelder for eksempel lek og opphold, parkering, grønn 

struktur osv. 

I henhold til Kommuneplanen kan utnyttelse være BYA = 30%, se § 4.3 i bestemmelser. Det 

er mer enn i gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2007, men Kommuneplanens bestemmelser 

gjelder foran eldre reguleringsplaner (§ 1.2.2 i bestemmelser til Kommuneplanen). 

5.3 Reguleringsplan for Hektneråsen 
 

 
Utsnitt fra reguleringskartet, som viser område F5. 

 

Reguleringsplanen for Hektneråsen ble vedtatt 20.06.2007, med endringer 07.05.2008. 

Området F5 ble regulert til frittliggende småhusbebyggelse.  
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Ifølge rekkefølgebestemmelser må nødvendig skole og barnehagekapasitet, samt kapasitet 

på vann og avløpsanlegg, være dokumentert før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i 

området. 

Området F5 skal en bebyggelsesplan legges til grunn før det gis byggetillatelse. 

Bebyggelsesplanen (en privat detaljert reguleringsplan) skal vise:  

- lokalisering og utforming av bygninger og anlegg, 

- kjørevei og adkomst, 

- fyllinger, utgravinger, forstøtningsmurer, tilpasning til terreng, 

- støytiltak. 

Angitt gesimshøyde over terreng i området er 7 m over terreng eller 8m for mønehøyde/ 

høyeste gesims med pulttak. Maksimalt utnyttelse er BYA = 25%. 

 

 

6 Beskrivelse av planområdet 

6.1 Beliggenhet, avgrensing og størrelse 
Området ligger mellom Opsalvegen og fv 120. Planområdet er på ca 8 da.  
 
6.2 Flyfoto 

 

Flyfoto av området.  
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6.3 Fotos av eksisterende situasjon 
 

Bildet viser området fra øst, fra fylkesvei 120. 

 

 
Eksisterende bebyggelse som inngår i planområdet (på venstre side av veien) men som ikke 

endres samt adkomstveien til disse. Veien fortsetter i en forbindelse til Opsalvegen. 

6.4 Næring og arbeidsplasser 
Det er ingen næring eller arbeidsplasser i planområdet. 
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6.5 Trafikkforhold og støy 
I henhold til NVDB (Nasjonal Vegdatabank) er ÅDT på Nedre Rælingsveg (fylkesveg) 7500 
kjt/døgn ved planområdet. 
I de siste ti årene er registrert 5 lettere personskader på fylkesvei, ved bussholdeplassen. 
Nærmeste holdeplass til planområdet er på fylkesvei, ca. 200 m fra planområdet. 
Det er en sti som knytter Opsalvegen og fylkesvei. 
 
I henhold til støysonekartet utarbeidet av Statens Vegvesen ligger deler av planområdet i gul 
sone, mens området nærmest fylkesveg ligger i rød sone. Støyforholdene er nærmet 
beskrevet i Støyrapporten, vedlegg 6. 
 
6.6  Naturforhold 
Terrengforholdene gir karakter til stedet. 
Terrenget stiger kraftig fra fylkesvei mot vest. Fylkesveien ligger på nivå kote ca. +190. Ny 
bebyggelse ligger i terrenget nærmest Opsalvegen på nivåer fra kote +202 til +207. Det er 
skråning på ca. 11 m mot fylkesveien, på østsiden av den nye bebyggelsen. 
I området er det tett vegetasjon, med unntak av de bebygde tomtene. 
Det er gode solforhold. 
 
6.7  Naturmangfold 
Naturmangfoldet er vurdert i sammenheng med reguleringsplanen. Det er ikke spesielle 
forhold hva gjelder naturmangfold som skal vises hensyn i detaljreguleringen.  
   
6.8  Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner og kulturmiljø er vurdert i sammenheng med reguleringsplanen. Det er ikke 
spesielle forhold hva gjelder kulturminner og kulturmiljø som skal vies hensyn i 
detaljreguleringen.  
I forslaget til kulturminneplan er veien fra sør (fra Best-stasjonen) foreslått som kategori 2, 
men denne blir lite7 ikke berørt av tiltaket. 
 
6.9  Spesielle miljøforhold 
Detaljplanen må forholde seg til støy fra fylkesveien. Videre må planen forholde seg til den 
spesielle terrengsituasjonen, med nivåforskjellene. 
Det er en bekk nord for planområdet som utgjør flomfare.  
 
6.10  Ledninger i grunnen 
Det er ikke ledninger som passerer området. Det finnes en ledning langs fylkesveien og i 
Opsalvegen.  
 
6.11 Tilstøtende arealers bruk 
Arealer rundt planområdet er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse.  
Øst for planområdet ligger fylkesveien. På andre siden av fv 120 ligger arealer for landbruk.  
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7 Beskrivelse av planforslaget 

Her omtales kun det som fastsettes i planforslaget. Argumentasjonen for løsningene er å 

finne i kapittel 10 ”Forslagsstillers argumentasjon” 

7.1 Planlagt arealbruk, reguleringsformål  

1. Bebyggelse og anlegg: 

• Frittliggende småhusbebyggelse 

• Plass for søppeltanker for området, benevnt som renovasjonsanlegg 

• Lekeareal 
 

2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: 

• Kjørevei 

• Kjørevei - felles avkjørsel 

• Gangvei 

• Annen veggrunn 
 

3. Grønnstruktur: 

• Turvei 
 

Høyder, grad av utnytting, byggegrenser m. m. er angitt i plankartet. 

7.2 Bebyggelsens plassering, utforming og høyde 

Det legges til rette for 4 tomannsboliger som til sammen utgjør en gruppe. To har adkomst 

fra Opsalvegen (C1 og C2), to fra en privat vei som opprettes (A, B). 

Gruppen får en felles utforming, med felles estetikk, volumoppbygning og materialbruk. 

Byggene har i hovedsak 2 etasjer samt underetasje. Bygg A og B plasseres i en skråning, 

med innganger på nivå ca. kote +202,5 til + 203 med maks kotehøyde på 211. De to 

byggene mot Opsalvegen ligger noe høyere i terrenget, på ca. kote +205 til + 207, med maks 

kotehøyde på 214. 

Bestemmelser sikrer at det brukes tre på fasader.  

Alle bygninger skal ha takterrasser over garasjer. Takterrasser på garasjene vil være veldig 
attraktive for brukere, med gode solforhold. Rekkverk og lokal støyskjerming kan utformes 
som deler av byggenes estetikk/ utrykk, f. eks. i glass og lav gesims. Det sikres i 
bestemmelser, at tette rekkverk skal ikke overstige 50 cm over takets nivå, resten av 
rekkverk skal være transparent. 
 

     
Bilder viser eksempler av rekkverk i glass. 
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En del utearealer og fasader skjermes med lokal støyskjerming 1,8 m høy. Skjerming skal 
være mest mulig transparent.     
 

     

Eksempler viser ulike prinsipper for utforming av støyskjerming.  

7.3 Planforslagets detaljeringsgrad 
Planforslaget etablerer en høy grad av detaljering i utformingen av bebyggelse og 
uteområder, fordi planen skal gi grunnlag for søknad om rammetillatelse.  
 
7.4 Grad av utnytting 
Grad av utnytting er fastsatt med byggegrenser og høyder, samt BYA. Byggegrenser er lagt 
en halv meter fra prosjektert fasadeliv og høyder er angitt med maks høyder. Dette er angitt i 
plankartet. 
BYA skal ikke overstige 30% av tomtens areal. 
I tillegg er det krav om minsteuteoppholdsareal (MUA) - 250 m2 for hver boenhet. MUA 
defineres som deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt 
for kjøring og parkering. 
 
7.5 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Antallet boliger og boligstørrelser er som følger: 8 leiligheter, størrelse 170 m2 – 210 m2. 
 
7.6 Boligmiljø/bokvalitet 
Boligene i planområdet vil være attraktive for barnefamilier.  
Boligene vil ligge som en del av omkringliggende boligområder, og relativt sentralt i forhold til 
Hektneråsen og Smestad.  
 
7.7 Parkering – antall, utforming og lokalisering 
For hvert hus er det avsatt 3 p-plasser: 2 p-plasser og 1 gjesteparkering. Til sammen er det 
24 p-plasser for de nye husene. 
Parkeringen for alle husene er plassert i garasjer og på bakken på egne eiendommer.  
 
7.8 Trafikkløsninger 
Bygg C1 og C2 har avkjørsel fra Opsalvegen. Bygg A og B har adkomst via en intern vei. 
Den interne veien har en vendehammer dimensjonert for personbiler. Dimensjonering av den 
interne veien er iht. Brannvesens veiledning.  
Felles avkjørsel gir tilgjengelighet til turvei, kjørbar gangvei, fylkesveien og bussholdeplasser 
der. Det finnes også sykkelvei og fortau langs fylkesveien. 
 
7.9 Eiendomsforhold (felles/offentlig) 
Eksisterende eiendomsforhold er omtalt under punkt 3.4. 
Planen legger til rette ar at tomter fordeles slik at hver tomannsbolig ligger på tomt ca. 900 
m2. Felles avkjørsel, areal for lek og felles areal ved fv. 120 ligger på felles eiendom. 
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7.10 Universell utforming / tilgjengelighet 
Boliger skal ivareta krav om tilgjengelighet i bygninger uten krav om heis, PBL §12-2. For 
uteoppholdsarealer skal regler om tilgjengelighet, adkomst og stigningsforhold gjelde. 
Mesteparten av MUA arealer i planområdet skal ivareta krav om UU. Dette gjelder felles 
lekeareal og felles internvei som gir adkomst til A og B. 
 
7.11 Uteoppholdsplasser og lekeplasser 
Utearealet er i samsvar med kommuneplanens krav til minsteuteoppholdsareal (MUA). 
Alle bygg har utearealer plassert på tomter, på nivå med underetasje eller inngangsetasje.  
Alle hus har i tillegg attraktive terrasser over garasjer, med gode solforhold særlig om 
ettermiddagen. 
En del av utearealene er utsatt for støy (i gul sone). Dette arealet utgjør ca. 5% av MUA og 
lokal skjerming kan vurderes nærmere ved detaljprosjektering, ved behov. 
Det avsettes ca. 40 m2 for felles lekeareal som ivaretar krav om UU. Dette arealet er 
tilgjengelig for alle, har gode sol- og støyforhold. Lekeplass regnes inn i MUA (5 m2 for hver 
boenhet). 
Tilgang til kvartalslekeplass skal avklares før det gis brukstillatelse til første bolig innen 
området, det sikres i bestemmelsene. 
 
7.12 Støy/andre miljøtiltak 
Planforslaget oppretter støyskjermede tiltak i samsvar med gjeldende krav til støybehandling, 
sikret i bestemmelsene. For skjerming av fasader, opprettes det lokal støyskjerming ved hus 
A og B for underetasje, innglassende balkonger for 1 etasje. I tillegg skal takterrasser skal ha 
1,7 m høyt glass rekkverk mot østsiden.  
Ved behov kan utearealer skjermes lokalt. Tiltak vil avklares i sammenheng med 
detaljprosjekteringen. 
 
7.13 Vann og avløp 
Prosjektet vil tilknyttes eksisterende ledninger, som har tilstrekkelig kapasitet. 
Overvann infiltreres i grunnen. 
 
7.14 Energiløsninger 
Det vil benyttes vannbåren varme for oppvarming av boligene. Energikilde kan være 
elektrisk. 
 
7.15 Avfallshåndtering 
Dimensjonering av veien og valg av løsninger er i tråd med ROAFs anbefalinger.  
Avfallshåndteringen vil avklares nærmere i samråd med kommunen og ROAF i sammenheng 
med detaljprosjekteringen. Det legges opp til nedgravde oppsamlingstanker. 
 
7.16 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene gjelder temaer: 

- avklaring av nødvendig skole- og barnehagekapasitet, 
- sikring av fjellskjæring mot øst iht. geoteknisk rapport, 
- vurdering av risiko for nabobebyggelse knyttet til vibrasjoner ved sprenging, 
- innsending av plan for fordrøyning av overvann, 
- forelegging av en plan for ivaretakelse av tilstreklig tilgang til 

sokkevannsmengde, 
- ferdigstilling av adkomst og vannforsyning for brannvesen, 
- opparbeidelse av lekeareal, 
- avklaring av tilgang til kvartalslekeplass.  

 
7.17 Utbyggingsavtale 
Det vil opprettes en utbyggingsavtale knyttet til rekkefølgebestemmelser og annet som må 
koordineres i sammenheng med utvikling av området. 
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7.18 Illustrasjoner 
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Illustrasjonsplanen er ikke gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende.  
 

 
Tiltaket sett fra sydøst. 

 

 
Tiltaket sett fra nordøst. 
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Tiltaket sett fra nordvest. 

 

 
Tiltaket sett fra sydvest. 
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Sett fra sydøst, fra fylkesveg 120. 

 

 
Sett fra nordøst, fra fylkesvei 120. 
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Snitt gjennom planområdet.  
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Fotomontasje viser planområdet fra sydøst, fra fylkesveg 120. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotomontasje viser planområdet fra nordøst, fra fylkesveg 120. 
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8 Konsekvenser/virkninger av planforslaget 

Konsekvensene av småhusbebyggelse i området F5 er vurdert i Hektneråsens regulering. I 

det følgende redegjøres for hvordan planforslaget forholder seg til ulike relevante tema.  

 

8.1 Overordnede planer og mål 

Tiltaket gir et økt antall boliger, i samsvar med Regional plan for areal- og transport i Oslo og 

Akershus. Denne planen ser området som en del av et strekk langs fylkesveien som har 

bussforbindelse til kollektivknutepunktet Lillestrøm. Forslaget er i samsvar med 

kommuneplanen og reguleringsplanen for Hektneråsen. 

 

8.2 Stedsutvikling 

Planområdet inngår i Hektneråsens utvikling, med økt antall boliger med god kvalitet.  

 

8.3 Byggeskikk og estetikk 

Byggenes form, størrelse og plassering tilpasses terrenget og nabobebyggelsen. 

 

8.4 Utsikt, sol/skygge 

Tilpasningen og utformingen av terrenget, med plassering av bygg på forskjellige nivåer, gjør 

at alle boligene får gode solforhold og fin utsikt mot Øyeren. 

 

8.5 Naturmangfold 

Tiltaket er vurdert iht. Naturmangfoldloven §§ 8-12. Det er ingen registrerte naturtyper og 

arter i Miljødirektoratets Naturbase. Det er ikke spesielle forhold hva gjelder naturmangfold 

som skal vises hensyn i detsjlreguleringen. 

 

8.6 Forurensing, støy 

Planområdet er i gul og rød sone. Støy vil ivaretas, jfr. Støyrapporten, vedlegg 6. 

 

8.7 Grunnforhold/rasfare, flom, vind 

Fare for ras og fall vil ivaretas, jfr. ROS-sjekklisten. 

Flom og flomras er vurdert i vedlegg 4 Notat om grunnforhold. Eventuelle konsekvenser vil 

ikke påvirke bebyggelsen, fordi husene er plassert høyere enn flomutsatte arealer. 

 

8.8 Barns interesser 

Barns interesser er ivaretatt utfra de normer som gjelder.  

Sentralt i gruppen med fire tomannsboliger ligger det et areal på ca. 40 m2 som vil fungere 

som nærlekeplass for planområdet. Det vil for øvrig sikres tilgang til kvartalslekeplass (OL4). 

I nærheten av planområdet finnes det barnehage i Smestad og ved Tristillvegen.  

 

8.9 Trafikkforhold 

Tiltaket kan gjennomføres uten at det gir kapasitets- eller sikkerhetsproblemer. 

 

8.10 Teknisk infrastruktur 

Dagens anlegg har kapasitet for de aktuelle tilknytninger. Internt på området vil det etableres 

nødvendige nett for den nye bebyggelsen.  

Overvann skal håndteres lokalt.  

 

8.11 Universell utforming / tilgjengelighet 

Tiltaket utformes i henhold til TEK 17.  
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8.12 Juridiske forhold 

Eiendomsgrenser skal endres, slik at det etableres tomter for tomannsboliger samt felles 

arealer for internvei, lek og plass for avfall. 

Det skal etableres en utbyggingsavtale for planområdet. 

 

8.13 Risiko og sårbarhet. 

Se vedlegg 3, ROS sjekkliste. 

 

9 Forslagsstillers argumentasjon 

Tiltaket inngår i utviklingen av Hektneråsen som et sted for boliger, sammen med andre 

prosjekter i nærområdet. Tomannsboligene bidrar, med sin boligform, til variasjon i 

småhusbebyggelsen som omkranser tiltaksområdet. Tiltaket følger på denne måten opp 

Hektneråsens regulering. 

Utnyttelsen er i henhold til Kommuneplanen. 

Dagens tomter som inngår i tiltaket gir akkurat rom for fire tomannsboliger, med 

tomtestørrelser som samsvarer med kommuneplanen. Forslaget har en effektiv 

hoveddisposisjon. 

Boligene får adkomst fra Opsalvegen. To tomannsboliger knyttes direkte til Opsalvegen. To 

tomannsboliger får adkomst fra en internvei som knyttes til Opsalvegen. Denne formen for 

adkomst gir god tilgjengelighet, og gjør at bebyggelsen kan plasseres på nivåer i terrenget.  

Med plasseringen i terrenget gis en tilpasning til skråningen, i fallet mot øst. De to byggene 

som ligger direkte mot Opsalvegen har flate arealer på begge sider av bygget. De to som 

ligger mot internveien har flate arealer stort sett på inngangssiden. 

Plasseringen av byggene ivaretar hensynet til sol og utsyn – ved at man ser over eller 

mellom foranliggende bygg. 

Midt i området, ved internveien, legges et lite lekeområde, lett tilgjengelig og egnet for sosial 

kontroll. 

Tiltaket vil ha forskriftsmessig støynivå på utearealer og ved fasader. Det gis anledning til 

innglassing av verandaer mot øst. 

Utearealene vil ha ulike kvaliteter: fra verandaer, private takterrasser, hager og gårdsplasser 

ved boligene til felles lekeplass og internveien. Her vil være naturlige møteplasser. Mot 

fylkesveien skal området beholde dagens karakter med skråning og vegetasjon. 

Elementene over skal bidra til forming av et godt bomiljø, for en gruppe med åtte boliger. 

Gruppen skal ha en egen identitet, med et felles uttrykk, med felles trekk – som følge av den 

situasjonen som alle byggene deler. Situasjonen er østvendt med utsyn til Øyeren, i terreng 

som faller mot øst. Byggene får underetasjer, som følge av terrengfallet. Samtidig har 

gruppen adkomsten fra veier som ligger vest for byggene, med innganger mot vest og 

kveldssol. Og så faller solen også fint inn fra syd.  

 


