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Fra 01.01.2020 vil planområdet ligge i Nes kommune. En. evt. klage på
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e-post: postmottak@nes-ak.kommune.no
Eventuelle klager begrunnes og fremsettes skriftlig. Klagen bes merket med
saksnummer 2019/259.
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opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken.
I henhold til forvaltningsloven §§ 18, 19 har du som er part i saken anledning til å
se sakens dokumenter.
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2. gangsbehandling av reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.12.2019 sak 120/19
Møtebehandling
Saken ble behandlet i møtet. Rådmannen hadde følgende innstilling:
Sørum kommune vedtar reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken, med
plankart datert 05.11.2019 og bestemmelser datert 11.11.2019.
Ved planvedtak oppheves overlappende deler av:






Plan 31, Reguleringsplan for del av Rånåsfoss tettsted
Plan 134, Reguleringsplan for Fortau og bussnuplass ved Sandnesvegen
Plan135, Krokskogen boligfelt på Rånåsfoss
Plan 157, Reguleringsplan for boligområde på Sandnes gård
Plan 245, Reguleringsplan for boligområde på Sandnes gård II

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Votering
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Sørum kommune vedtar reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken, med
plankart datert 05.11.2019 og bestemmelser datert 11.11.2019.
Ved planvedtak oppheves overlappende deler av:




Plan 31, Reguleringsplan for del av Rånåsfoss tettsted
Plan 134, Reguleringsplan for Fortau og bussnuplass ved Sandnesvegen
Plan135, Krokskogen boligfelt på Rånåsfoss




Plan 157, Reguleringsplan for boligområde på Sandnes gård
Plan 245, Reguleringsplan for boligområde på Sandnes gård II

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/09322-105
Heidi Norun Nyland

Saksgang
Miljø- og samfunnsutviklingsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
14.11.2019

2. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN FOR OLBERG
1, OLBERG 2 OG KROKE N
Rådmannens innstilling:
Sørum kommune vedtar reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken, med
plankart datert 05.11.2019 og bestemmelser datert 11.11.2019.
Ved planvedtak oppheves overlappende deler av:
Plan 31, Reguleringsplan for del av Rånåsfoss tettsted
Plan 134, Reguleringsplan for Fortau og bussnuplass ved Sandnesvegen
Plan135, Krokskogen boligfelt på Rånåsfoss
Plan 157, Reguleringsplan for boligområde på Sandnes gård
Plan 245, Reguleringsplan for boligområde på Sandnes gård II

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.
Vedlegg (iPad -brukere må hente vedlegget fra selve saken) :
1. Plankart, datert 14.10.2019
2. Planbestemmelser, datert 11.11.2019
3. Planbeskrivelse Olberg 1, Olberg 2 og kroken, datert 04.02.2019, revidert
07.11.2019
4. ROS-analyse, datert 04.02.2019
5. Illustrasjonsplan, datert 05.11.2019
6. Geoteknisk notat, datert 30.04.2018
7. Borplan, datert 04.09.2018
8. Geoteknisk notat nr. 2, datert 18. 09.2018
9. Registreringsrapport kulturminner, datert 20.12.2017
10. Terrengsnitt, datert 13.06.2018
11. Kartlegging av naturmangfold, datert 15.06.2017, revidert 27.04.2018
12. Trafikkanalyse, datert 20.04.2018
13. VA-Notat- Rammeplan, datert 27.04.2018, revidert 30.11.2018
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14. Rammeplan VA- vedlegg 1, datert 30.04.2018, revidert 09.10.2018
15. Rammeplan VA- vedlegg 2, datert 30.04.2018
16. Rammeplan VA- vedlegg 3, datert 30.04.2018
17. Teknisk plan, datert 20.04.2018
18. Vegnotat, datert 27.04.2018
19. Støyutredning, datert 28.05.2018
20. Solstudier
21. Høringsuttalelser ved oppstart av planarbeid
22. Høringsuttalelser ved høring av planforslaget
23. Oppsummering av høringsinnspill ved offentlig ettersyn med rådmannens
kommentar
24. Nes kommunes uttalelse i forbindelse med mekling for reguleringsplan for
Olberg 1 2 og Kroken
25. Nes kommunes vedtak i høringssak i forbindelse med mekling av
innsigelsen
26. Brev fra Fauna Eiendom AS om manglende lovhjemmel - innsigelse Olberg
Rånåsfoss
27. Brev fra Statens Vegvesen ang. innsigelsen, datert 04.11.2019
28. Protokoll fra meklingsmøte kommuneplanen og reguleringsplan for Olberg
1, Olberg 2 og Kroken, datert 08.11.2019
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Oppsummering:
Reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken har vært ute til offentlig ettersyn
og fremmes nå til 2.gangsbehandling.
Planforslaget ligger på Rånåsfoss, på grensen til Nes kommune. Det er vedtatt at
Rånåsfoss grunnkrets skal over til Nes kommune 01.01.2020.Planområdet er ca.
468 daa og legger til rette for 600 nye boliger, barnehage og tilhørende
infrastruktur og grøntområder. Reguleringsplanen har også rekkefølgekrav om
bygging av fortau til Rånåsfoss stasjon og til Auli senter.
Fylkeskommunen og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved
offentlig ettersyn.
Innsigelsene gikk på følgende:



Manglende rekkefølgekrav om at det skal bygges fortau til Rånåsfoss
togstasjon. Her har både Statens vegvesen og Fylkeskommune innsigelse.
Statens vegvesen mente at Olberg 2 ikke er i tråd med regional plan for areal
og transport. På dette punktet var det bare Statens vegvesen som har fremmet
innsigelse. Statens vegvesen hadde den samme innsigelse til Olberg 2 i
kommuneplanen.

Fylkeskommunen og Statens vegvesen sin innsigelse til manglende
rekkefølgekrav om at det skal bygges fortau til Rånåsfoss togstasjon er i prinsippet
løst, forutsatt at det foreslåtte rekkefølgekravet vedtas.
Det ble gjennomført mekling av punkt 2 av innsigelsen 08.11.19. Kommunen og
Statens vegvesen kom til enighet i møtet forutsatt at det legges inn i
bestemmelsene at nordre delen av planområdet bygges ut før søndre del av
planområdet. Intensjonen er en gradvis utvikling av det nordlige området over en
12 års periode.
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Rød linje viser avgrensingen for hva som er det nordlige og sydlige planområdet.

Det var også enighet om at Nes kommune har til intensjon om å forhandle om
utbyggingsavtale med utbygger som begrenser utbyggingen til om lag 30 boliger i
året. Der vil lav utbyggingstakt være et forhandlingspunkt. Videre må utbyggingen i
Nes kommune forholde seg til vekstfordelingen på 80/20.

Bakgrunn for saken:
Planområdet ligger ca. 10 km fra Sørumsand, ca. 12 km fra Årnes, ca. 1 km fra
Rånåsfoss stasjon og ca. 500 meter fra Auli senter.
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Figuren viser planavgrensningen (hvit stiplet linje) i sammenheng med de viktigste omgivelser, som
skole, nærsenter og togstasjon.

Planområdet er ca. 468 daa og ligger i en vestvendt skråning ned mot Glomma.
Terrenget er jevnt skrånende og skogkledt, og har flere stiforbindelser/turveier
gjennom området. Den nordligste delen av planområdet grenser til eksisterende
boligområder, mens den sydligste delen grenser mot skog og landbruk, natur- og
friluftslivsområder (LNF).
Innenfor planområdet er kun tre bebyggede tomter. Eiendommen «Kroken»,
gnr/bnr: 118/7. Eiendommen har vært et småbruk. Denne eiendommen er
registrert med verneklasse 3 (nedre) i kommunens kulturminneplan. Nord i
planområdet ligger en enebolig langs Sandnesstubben, på eiendom gnr/bnr:
115/39. Det ligger også en mindre bygning innenfor eiendom 115/3, øst i
planområdet i tilknytning til Olbergvegen.
Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen og størstedelen av
planområdet er uregulert. Innenfor planområdet er det er registrert 42 daa dyrkbar
jord og ca. 1,8 daa dyrka mark.
Planforslaget ble fremmet av TAG arkitekter på vegne av Block Watne.
Grensejustering
Det er vedtatt at Rånåsfoss grunnkrets skal over til Nes kommune 01.01.2020.
Planforslaget har derfor blitt forberedt i samarbeid med administrasjonen i Nes
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kommune. Nes kommune har hatt planforslaget til høring og behand let egen sak
om innsigelsen i kommunestyremøte 05.11.2019.
Beskrivelse av planforslaget

Torg

BBB
BOP

BKS/BBB

Kroken

BKS

BNA

BFS

Plankartet: Området for boligbebyggelse er delt inn i felt blokkbebyggelse (BBB), konsentrert
boligbebyggelse (BKS) og frittliggende småhusbebyggelse (BFS). BNA er grendelekeplass med
ballplass. Feltet BOP legger til rette for barnehage. Torget grenser til barnehagen.
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Prosjektet legger til rette for bygging av rundt 600 nye boliger. Adkomsten til feltet
vil være fra Sandnesstubben.
Teknisk og sosial infrastruktur og utbyggingstakt
Planforslaget sikrer plass til en kommunal eller privat barnehage innenfor feltet.
Etablering av barnehage vil øke kapasiteten i hele nærområdet. Det er satt krav i
bestemmelsene om at barnehagen skal opparbeides før det gis brukstillatelse til
bolig nr. 150 innenfor planområdet.
Barn innenfor planområdet vil sokne til Auli skole, som ligger i gangavstand fra
planområdet, nærmeste ungdomsskole ligger på Årnes.
Det er behov for en idrettshall for området Auli/Rånåsfoss. Nes kommune har ved
vedtak av revidert budsjett, 05.02.2019, vedtatt at kommunen skal inngå et
samarbeid med Haga IF om hallprosjekt på Auli. Midler til en hall ligger ikke inne i
økonomiplanen.
Utbyggingstakten må tilpasses skolekapasiteten og kapasitet i teknisk
infrastruktur. I boligbyggeprogrammet for Sørum kommune ligger området inne
med 30 boenheter pr. år. Utbyggingstakt kan fastsettes i utbyggingsavtale med
Nes kommune.
Kulturmiljø
I kulturminneplanen for Sørum kommune er «Kroken» registrert med verneklasse
VK3 nedre, som tilsier at det er et kulturmiljø at lokal verdi, og at det har betydning
for tettstedet/grenda. Eiendommen er registrert i kulturminneplanen som en
husmannsplass under Svarstad, og består at et nyere bolighus, eldre laftet stue og
stabbur, samt driftsbygning.
Planforslaget legger nå ikke opp til hensynssone for kulturmiljø over eiendommen,
men en grønn buffer mellom ny bebyggelse og loven og stabburet. Bredden på
buffersonen sikrer avstand mellom ny og eksisterende bebyggelse.
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Skissen viser eiendommen Kroken markert med rød sirkel.

Tiltak utenfor planområdet
Det er satt rekkefølgekrav i planen om at det skal opparbeides fortau frem til Auli
senter før det gis brukstillatelse til bebyggelse innenfor planområdet.
Gangforbindelsen, SGS3, skal binde Rånåsfoss og Auli sammen. Det er satt krav
om at denne må opparbeides frem til Granvegen i Nes kommune.
Disse to tiltakene er utenfor planarbeidet og må behandles av Nes kommune i
egne saker.
Det er også lagt inn krav at det må opparbeides fortau fra planområdet og frem til
Rånåsfoss stasjon før igangsettingstillatelse. Fortauet er inkludert i
reguleringsplanforslaget for Rånåsfoss stasjon som har vært på høring.
Innkomne merknader ved offentlig ettersyn
Planforslaget ble lagt til offentlig ettersyn 23.03.2019 med frist for uttalelse
13.05.2019. Det har kommet inn 20 merknader fra offentlige etater, private
organisasjoner og naboer.
Høringsinnspillene er vedlagt planforslaget i vedlegg 22 og er oppsummert og
kommentert i vedlegg 23 som følger saken.
Innsigelser til planforslaget
Innsigelsene
Fylkeskommunen og Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget ved
offentlig ettersyn.
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Innsigelsene gikk på følgende:



Manglende rekkefølgekrav om at det skal bygges fortau til Rånåsfoss
togstasjon. Her har både Statens vegvesen og fylkeskommunen innsigelse.
Statens vegvesen mener at Olberg 2 ikke er i tråd med regional plan for areal
og transport. På dette punktet var det bare Statens vegvesen som har fremmet
innsigelse. Statens vegvesen hadde den samme innsigelse til Olberg 2 i
kommuneplanen.

Høringsinnspill til innsigelsene fra Nes kommune.
Nes kommune har behandlet høringsinnspill til innsigelsen i kommunestyremøtet
05.11.2019. Høringsinnspillet og vedtaket ligger som vedlegg 24 og 25 til saken.
Vedtaket lyder følgende
Nes kommune anbefaler følgende inn mot Sørum kommunes mekling av
innsigelse for reguleringsplan for Olberg 1, 2 og Kroken, samt for
kommuneplanens arealdel for Sørum kommune:
Nes kommune er positiv til planforslaget for Olberg 1, 2 og Kroken. Planforslaget
vil gi en mulighet for etablering av et godt arrondert og regulert boligområde med
hensyn til boligområder, veger, grøntområder og ikke minst for å binde sammen de
to tidligere tettstedene Rånåsfoss og Auli til ett framtidig tettsted.
Status på innsigelsene og meklingsmøte
Rådmannen anser at innsigelsen på manglende rekkefølgekrav om etablering av
gang- og sykkelveg til Rånåsfoss stasjon er løst ved at det er lagt inn et
rekkefølgekrav i bestemmelsene om at fortauet skal bygges før det gis
igangsettelsestillatelse til utbygging innenfor planområdet. Statens vegvesen har
formelt rukket innsigelsen i brev datert 04.11.2019, forutsatt at rekkefølgekravet
vedtas. Rådmannen forventer at fylkeskommunen gjør det samme.
Det ble gjennomført mekling av punkt 2 av innsigelsen 08.11.19. Kommunen og
Statens vegvesen kom til enighet i møtet forutsatt at det legges inn i
bestemmelsene at nordre delen av planområdet bygges ut før søndre del av
planområdet. Dette er sikret i bestemmelsene. Intensjonen er en gradvis utvikling
av det nordlige området over en 12 års periode.

9

Rød linje viser avgrensingen for hva som er det nordlige og sydlige planområdet.

Det var også enighet om at Nes kommune har til intensjon om å forhandle om
utbyggingsavtale med utbygger som begrenser utbyggingen til om lag 30 boliger i
året. Der vil lav utbyggingstakt være et forhandlingspunkt. Videre må utbyggingen i
Nes kommune forholde seg til vekstfordelingen på 80/20.

Konsekvenser:
Eksisterende planer:
Kommuneplan for Sørum 2019-2031:
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Området Kroken og Olberg 2 ble endret fra LNF-formål til boligformål i
kommuneplanen vedtatt i 2015. Olberg 1 har vært bolig i kommuneplanen siden
1989.
Det er innsigelse til Olberg 2 i vedtatt kommuneplan 2019.

Utklipp fra kommuneplanen

Det er i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel satt krav om følgende:

Felt

Rekkefølgekrav

Bestemmelser

Kroken

Før områdene bygges ut skal
det opparbeides gang- og
sykkelveg mot Auli senter og
jernbanestasjonen.

Ca. 1,5 dekar av dyrket mark
som går tapt, skal beholdes
som parsellhager eller park.

Tre tomter langs østgrensen
av gnr.118 bnr.7 kan realiseres
uten at rekkefølgekravene
innfris.

Olberg I og II

Før områdene bygges ut skal
det opparbeides gang- og
sykkelveg til Auli senter og
Rånåsfoss stasjon. Kapasitet i
vann- og avløpsnettet
for hele feltet må være sikret
før området bygges ut.
Barnehage skal være bygget
før det gis brukstillatelse for
bolig nr. 150 på feltet.
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Om hele eiendommen skal
bygges ut skal området inngå i
felles plan med innspill med
Olberg I og II.
Det skal settes av plass til ny
barnehage.
Det skal settes av plass til
utfartsparkering.
Trygge ganglinjer til
jernbanestasjonen og Aulifeltet
skal sikres.
Områdene skal inngå i felles
plan med innspill med Kroken

Det skal dokumenteres
tilstrekkelig skolekapasitet før
rammetillatelse for
utbyggingsfelt gis.
Utbyggingstakten skal
begrenses.

Reguleringsplaner
Det meste av planområdet er uregulert.
Langs Sandnesstubben berører planforslaget fem gjeldende planer. Plan 135
Krokskogen boligfelt, datert 07.02.01, plan 157 Boligområde på Sandnes Gård,
datert 28.04.04, plan 245 Boligområde på Sandnes gård II, datert 17.12.2014, plan
134 Fortau og bussnuplass ved Sandnesvegen, datert 17.10.2001 og plan 31
reguleringsplan for del av Rånåsfoss tettsted, datert 10.05.1958.
Bane NOR har avgjort at Auli togstasjon skal legges ned, og at Rånåsfoss stasjon
skal oppgraderes. Bane NOR har igangsatt planprosess på Rånåsfoss stasjon, og
planforslaget har vært på høring. Planforslagene overlapper noe i krysset
Eidsvegen/Sandnesstubben.
Gjeldende vedtak:
Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets vedtak i møte 07.03.2019 sak 16/19:
Planforslaget ble lagt på høring.
Miljø- og samfunnsutviklingsutvalgets vedtak i møte 08.11.2018 sak 120/18:
Saken ble sendt tilbake til rådmannen.
Plan- og næringsutvalgets vedtak av oppstartssaken i møte 25.08.2016 sak 51/16:
Sørum kommune ga tilslutning til oppstart av planarbeidet.
Økonomi:
Et så stort felt som Olberg er vil gi behov for flere skole- og barnehageplasser i
Nes kommune. Det blir også mere infrastruktur å drifte. Det mangler per i dag en
løsning på avløpshåndtering. Dette er investeringer som må gjennomføres av Nes
kommune.
Bemanning:
Tilrettelegging for flere innbyggere betyr at Nes kommune må tilpasse sitt
tjenestetilbud.
Lillestrøm kommune:
Rånåsfoss grunnkrets skal over til Nes kommune 01.01.2020 og blir ikke en del av
Lillestrøm kommune.
Bærekraftig utvikling:

12

Utbyggingen tilrettelegger for høy vekst utenfor prioriterte tettsteder i regional plan
for areal og transport. I Nes er Årnes prioritert tettsted som skal ha majoriteten av
veksten. Olberg skal inngå som en del av vedlikeholdsveksten i Nes kommune.
Forslaget tilrettelegger for tettere utnyttelse av et område nær togstasjon. Olberg
1, 2 og Kroken vil ha gang- og sykkelavstand til Auli senter og Rånåsfoss
togstasjon. Det er krav om bygging av fortau.
Folkehelse:
Reguleringsplanen legger opp til et tett og sentrumsnært område der offentlig
transport og sentrumsfunksjoner er tilgjengelig ved gange eller sykkel, noe som er
bra i et fysisk folkehelseperspektiv. Fokus på kvalitet på uteoppholdsarealer og
lekeplasser oppmuntrer til at innbyggerne tilbringer tid utendørs og møter
hverandre. Planforslaget forbedrer forbindelsen mellom Auli og Rånåsfoss. Arealet
grenser til store friluftslivsområder.

Uttalelse fra andre utvalg:
Det skal vurderes om saken før den politiske behandlingen skal oversendes for
uttalelse til (skriv ja eller nei):
 Arbeidsmiljøutvalget: Nei
 Administrasjonsutvalget: Nei
 Eldrerådet: Nei
 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Nei
 Barns og unges kommunestyre: Nei
 Andre råd eller utvalg, i så fall hvilket/hvilke: Nei

Alternativer:
Sørum kommune vedtar ikke reguleringsplan for Olberg 1, Olberg 2 og Kroken,
med plankart, datert 05.11.2019 og bestemmelser datert 11.11.2019.
Vedtaket begrunnes med følgende:



(…)
(…)

Videre behandling av planforslaget må bli opp til Nes kommune.
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12.

Vurdering:
Planområdet ligger godt plassert på Rånåsfoss med gangavstand til Rånåsfoss
togstasjon og til Auli skole. Planforslaget legger til rette for fortau til Rånåsfoss
stasjon og til Auli senter. Planforslaget legger også til rette for gode
tverrforbindelser gjennom planområdet. Dette bidrar til å knytte velfungerende
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boligområder på Rånåsfoss og Auli sammen. Planforslaget bidrar også til flere
møteplasser, et variert boligtilbud og en barnehage
I høringsperiode er følgende forhold spesielt vurdert:
Tilrettelegging for skogsdrift. Skogsbilveger og tilgang til skogen for
tømmertransport
Ved offentlig ettersyn kom det inn høringsinnspill fra eier av og gnr./bnr. 118/75,
gnr. /bnr. 117/1 og gnr. /bnr.118/7 om at tilgangen til skogen må opprettholdes.
Dagens adkomster til skogseiendom gnr./bnr. 117/1 er via Krokvegen,
Grønnbekkvegen (mellom Grønnbekkvegen 41 og 45). Hvis det skal etableres ny
adkomst gjennom boligfeltet til denne eiendommen, vil tømmertransporten kjøre
gjennom store deler av det nye boligområdet. Rådmannen mener at på grunn av
trafikksikkerhet er det ikke er ønskelig at transport for tømmerdrift legges gjennom
et boligområde.
Rådmannen vurderer at situasjonen er noe annen for gnr. /bnr. 118/75 og gnr.
/bnr. 118/7. Dagens adkomst til skogseiendommene vil bli berørt av
reguleringsforslaget. Det er lagt inn i bestemmelsene at ny adkomst skal etableres
over f_GN5 og/ eller f_GN6. Dette er i utkanten av boligområde og vil ikke føre til
at tømmertransporten kjører gjennom boligområdet.
Behov for sikring av dammen innenfor hensynssone H570_2
I vestre del av planområdet ligger det en dam med kultur og naturverdier.
Det er vurdert at dammen skal sikres med gjerde. Det er også lagt inn i
bestemmelsene at sikringen ikke må ødelegge naturverdiene og at det skal tas
hensyn til estetikk.
Behov for hensynssonen over Kroken og bredden på grøntområdet rundt tunet
I kulturminneplanen for Sørum kommune er «Kroken» registrert med verneklasse
VK3 nedre, som tilsier at det er et kulturmiljø at lokal verdi, og at det har betydning
for tettstedet/grenda. Eiendommen er registrert i kulturminneplanen som en
husmannsplass under Svarstad, og består at et nyere bolighus, eldre laftet stue og
stabbur, samt driftsbygning.
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn med en hensynssone for kulturmiljø
over bygningene og tunet. Denne hensynsonen med tilhørende bestemmelser ble
vurdert nærmere i høringsperioden. Etter en helhetsvurdering er det valgt å fjerne
hensynssonen med tilhørende bestemmelser over Kroken.
Planforslaget legger opp til en grønn buffer mellom ny bebyggelse og låven og
stabburet. Bredden på buffersonen sikrer avstand mellom ny og eksisterende
bebyggelse.
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Høyder på bebyggelsen
Det er etter høringen valgt å beholde gesimshøyde på 10 meter da utbygger har
argumentert for at denne boligtypen passer godt på dette området.
Det har også blitt vurdert om det bør være en minimums gesimshøyde for feltet
regulert til blokkbebyggelse for å sikre at det kommer blokkbebyggelse i dette
feltet. Det er vurdert at bestemmelsene sikrer at det bygges blokkbebyggelse.
Plasseringen av torget og sikker atkomst til barnehagen
I høringsperioden ble torgets beliggenhet vurdert. Det ble også vurdert hvordan
torget kan skjerme for støy, men samtidig fungere som en god møteplass.
Det ble også sett på at adkomst til barnehagen ikke utfordrer trafikksikkerhet på
torget.
Torgets beliggenhet er foreslått beholdt og bestemmelsene sikrer at torget skal
skjermes mot støy ved behov. Utforming av torget må sees på i byggesaken.
Bestemmelsene er endret slik at adkomsten inn til barnehagen skal ligge i
utkanten av torget. Dette vil bidra til forbedret trafikksikkerhet i forhold til
opprinnelig planforslag.
Videre er det tatt ut av bestemmelsene at det skal etableres en Kiss and ride
løsning til barnehagen på torget. Rådmannen vurderer at det ikke er behov for
dette.
Behov for bom ved veisløyfe 2, sør for BKS13
Det er lagt inn bestemmelse at det skal etableres en bom i nedre del av veisløyfe
2, sør for boligfeltet BKS15. Hensikten med dette er å unngå for mye kjøring
gjennom boligfeltet BKS15, hvor det er mange adkomster ut på vegen.
Bommen skal være åpen for utrykningskjøretøy. Det er også lagt inn snuplass i
plankartet.
Plassering av utfartsparkeringen
Det er regulert et eget parkeringsfelt i plankartet for utfartsparkering. ¨
I høringsperioden ble det vurdert om foreslått plassering har god nok
tilgjengelighet til turområdene. Plasseringen er beholdt. Utfartsparkeringen har en
god beliggenhet til turområdene i øst.
Øvrige endringer som er gjort i planforslaget etter offentlig ettersyn:
Endringer i plankartet:
 Byggegrensen mot Olbergvegen har økt fra 4 til 8 m etter høringsinnspill fra
naboer. Dette er gjort for at ny bebyggelse ikke skal komme så tett på naboer i
Olbergvegen.
 Noe korrektur i feltnavn på plankartet.
 Sandnesstubben var snevret inn mot grensen til Nes ved offentlig ettersyn.
Dette er rettet opp.
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Endringer i planbestemmelsene:
Det er gjort enkelte endringer i bestemmelsene som sikrer at eksisterende
tråkk/sti/turveger innenfor forslag til regulert grønnstruktur skal bevares. Det er
også lagt inn i bestemmelsene at de tråkk/sti/turveger som ligger innenfor området
foreslått som byggeområde skal flyttes ut til grønnstrukturen.
Det er lagt krav om at det skal etableres en hekk mot Olbergvegen for å skjerme
eksisterende bebyggelse mot den nye bebyggelsen.
Grensejustering og innsigelse
Fylkeskommunen og Statens vegvesen sin innsigelse til manglende
rekkefølgekrav om at det skal bygges fortau til Rånåsfoss togstasjon er i prinsippet
løst, forutsatt at det foreslåtte rekkefølgekravet vedtas.
Statens vegvesens hadde også innsigelse fordi de mener at Olberg 2 ikke er i tråd
med regional plan for areal og transport. Det ble gjennomført mekling av punkt 2
av innsigelsen 08.11.19. Kommunen og Statens vegvesen kom til enighet i møtet
forutsatt at det legges inn i bestemmelsene at nordre del bygges ut før søndre del
av planområdet.
Konklusjon
Olberg ligger godt plasser på Rånåsfoss med gangavstand til Rånåsfoss
togstasjon og til Auli skole.
Rådmannen mener at planforslaget vil gi en mulighet for etablering av et godt
arrondert og regulert boligområde med hensyn til boligområder, veger,
grøntområder og ikke minst for å binde sammen de to tidligere tettstedene
Rånåsfoss og Auli sammen til ett tettsted.
Kommunestyret i Nes har så nylig som 05.11.2019 stilt seg positiv til planforslaget.
Rådmannen anbefaler at planen vedtas.

Informasjons- og kommunikasjonstiltak:
Vedtak annonseres i aviser og på kommunens hjemmeside. Berørte naboer og
andre interessenter som har uttalt seg til planforslaget blir tilskrevet.
Dato: 11.11.2019
Godkjent av rådmann Monica Nordnes
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KROKEN (gbnr. 115/3, 115/57, 118/2, 115/2, 117/16, 118/90, 118/7)
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Vedtatt av Sørum kommunestyre

11.12.2019

PLANENS HENSIKT
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for boligutvikling med tilhørende
infrastrukturarealer. Planforslaget skal fokusere på å skape forbindelser gjennom planområdet
som knytter eksisterende tettsteder sammen. Utviklingen av området har som hensikt å samle
Rånåsfoss og Auli, og danne gode forbindelser mellom Rånåsfoss stasjon og Auli senter.

REGULERINGSFORMÅL
REGULERINGSFORMÅL

Feltnavn

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse

BFS

1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse

BKS

1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse

BBB

1161 - Barnehage

BOP

1440 - Nærmiljøanlegg

f_BNA

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2010 - Veg

o_SV

2011 - Kjøreveg

o_SKV

2012 - Fortau

o_SF

2013 - Torg

f_ST

2015 - Gang-/sykkelveg

o_SGS

2019 - Annen veggrunn - grøntareal

o_SVG

2025 - Holdeplass/plattform

o_SH

2080 - Parkering

o_SPA

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3020 - Naturområde - grønnstruktur

f_GN

3030 - Turdrag

f_GTD

REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Følgende skal foreligge før rammetillatelse til tiltak innenfor planområdet kan gis:
• Plan som viser samlet løsning for vann- og avløpsanlegg for hele planområdet, hovedplan
for håndtering av overvann/fordrøyning for hele planområdet og detaljplan for den del av
planområdet som den enkelte søknad om tiltak omfatter, jf.§1,8.
• Det skal være sikret tilstrekkelig vann og avløpskapasitet. Avløpskapasitet skal også være
tilstrekkelig fra utbyggingsområdet og fram til renseanlegg.
• Det skal dokumenteres nødvendige slokkevannsuttak og tilfredsstillende
slokkevannskapasitet, renseanleggskapasitet og vannforsyning. Detaljert Va- plan skal
godkjennes av kommunen.
• For de anlegg som skal overtas av kommunen, skal det foreligge godkjent byggeplan fra
kommunen.
• Dokumentasjon på at grenseverdien for støy overholdes, jf. §1,5.
• Utomhusplan, jf §1,11.
• Dokumentasjon på geoteknisk detaljprosjektering, jf. § 1.6.
• Det skal være sikret tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet.
• Plan for anleggsfasen, jf. §1.12.
• Matjordplan, jf.§ 1.15.
Følgende skal foreligge før igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet kan gis:
• Fortau fra planområdet til Rånåsfoss stasjon skal være ferdig opparbeidet.
Følgende skal foreligge før brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet kan gis:
• Dersom det dokumenteres at omsøkt utbygging påfører boliger langs Sandnesstubben og
innenfor planområdet støy over gjeldende grenseverdier etter T- 1442/16, skal avbøtende
tiltak være gjennomført.
• Det angjeldende felt skal være ferdigstilt i henhold til godkjent utomhusplan inkl.
grøntområder, lekeplass (inkludert #1-14 kvartalslekeplasser) og parkering innen boligen
tas i bruk eller innen 01.07 ved ferdigstillelse i vinterhalvåret.
• Fortau o_SF1 langs Sandnesstubben skal være ferdigstilt i tråd med veinormalen.
Likeledes skal dette fortauet være framført til eksisterende fortau ved Auli senter.
• Før brukstillatelse kan gis til det enkelte felt skal stiforbindelser gjennom tilgrensende
grønnstruktur (f_GN) opparbeides i tråd med godkjent utomhusplan.
• Før brukstillatelse kan gis til hvert enkelt delfelt/tiltak skal tilhørende/tilstrekkelig
infrastruktur være ferdig opparbeidet.
Følgende krav gjelder krav til opparbeidelse pr delfelt:
• Bebyggelse, infrastruktur og grønnstruktur i nordre del av planområdet skal ferdigstilles
først, inkludert f_GN12, BKS10, BKS11, BKS14, f_BNA2 og o_SGS3 med nødvendig
infrastruktur. Bebyggelse sør for disse feltene skal ikke påbegynnes før nordre del er
ferdigstilt.
• Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor BKS13 skal parsellhage/park etableres
innenfor BKS13, jf. 2.2.4 b).

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Før det kan gis brukstillatelse til tiltak innenfor felt BOP, BKS7-8 og BKS11-13 skal
o_SGS1 og o_SF2 være ferdig opparbeidet.
Før det kan gis brukstillatelse til boenhet nr 150 innenfor planområdet skal o_SGS1-3,
o_SF2, o_SPA, f_BNA1-2, f_ST og BOP og allment tilgjengelig forbindelse mellom
f_GN4 og f_GN1 være ferdig opparbeidet. Dersom brukstillatelse søkes for tiltak som
berører o_SKV2 skal o_SKV2 opparbeides frem til og med feltet som omsøkt tiltak er den
del av.
Dersom brukstillatelse søkes for tiltak innenfor delfelt med o_SKV2 som adkomstveg skal
en forlengelse av o_SGS3 frem til Granvegen være ferdig opparbeidet. Denne skal
opparbeides med samme standard som o_SGS3.
Før brukstillatelse kan gis til felt BOP eller BBB skal f_ST være ferdig opparbeidet.
Før brukstillatelse kan gis til felt BBB skal felt BOP være ferdig opparbeidet.
Senest 2 år etter opparbeidelse, eller etter avtale med kommunen, skal følgende felter
ferdigstilles: o_SKV1 og o_SKV2, o_SGS1, o_ SGS2, o_SGS3, o_SF2 og o_SPA med
belysning og tilhørende veggrunn.
Skilt som beskriver kulturminner samt inngjerding av eksisterende dam (jf. §5.3), skal
være oppført før brukstillatelse til tilgrensende boligfelt.
Før det gis brukstillatelse til felt BKS 11 og BKS12 skal ny skogsbilveg til
skogseiendommene gnr. /bnr 118/7 og 118/75 over f_GN5 og/ eller f_GN6 være etablert.
Før brukstillatelse kan gis til felt BKS2 og BKS3 skal det være opparbeidet en hekk mot
Olbergvegen.

§1. FELLESBESTEMMELSER (pbl. §12.5)
§1.1. Terrengbearbeiding
Innenfor hele planområdet skal eksisterende terrengkarakter søkes bevart i størst mulig grad.
Gjerder og terrengendringer over 1,5 m høyde skal godkjennes av kommunen. Støyskjermer
må tilpasses nødvendig skjermingshøyde og skal godkjennes av kommunen.
Opparbeidelse og bearbeidelse skal harmonere med eksisterende terreng og vegetasjon.
Skjæringer og bearbeidet terreng skal tilsås med egnede vekster.
§1.2. Nettstasjoner
Nettstasjoner som oppføres i området skal ha minimum 5 meters avstand til bebyggelse,
avstanden gjelder også til terrasse eller lignende brennbare utstikk som er direkte tilknyttet
bygg. Det må være avsatt tilstrekkelig manøvreringsareal rundt nettstasjonen for håndtering
av drift og vedlikehold. Nettstasjoner skal plasseres minimum 10 meter fra ny
boligbebyggelse. Nettstasjoner skal ikke etableres innenfor lekearealer.
§1.3. Renovasjon
Det tillates etablert delvis nedgravde felles avfallsløsninger. Det skal sikres tilstrekkelig
manøvreringsareal for tømming og vedlikehold rundt alle renovasjonspunkter i samråd med
leverandør. Renovasjonspunkter skal plasseres i henhold til gjeldende kommunale
bestemmelser og renovatørens retningslinjer. Kildesorteringspunkter plasseres i samråd med
leverandør.

§1.4. Brann- og redning
Det skal til enhver tid være tilgjengelige angrepsveier for brannvesenets utrykningskjøretøy.
Det skal etableres brannhydranter.
§1.5. Støy
Støyforhold skal tilfredsstille krav i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442/16, tabell 3, eller gjeldende versjon. Det skal dokumenteres at grenseverdien for støy
overholdes gjennom en faglig utredning hvor støyverdiene og beskrivelse av nødvendige
tiltak inngår. Bebyggelse i det gjeldende området legges inn i illustrasjonsplanen og det
gjennomføres støyvurdering for tiltaket som omsøkes.
Bygge- og anleggsstøy skal begrenses så godt det lar seg gjøre. Spesielt støyende virksomhet
skal legges til tider på døgnet da det er til minst sjenanse for naboer. Retningslinjer for
begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet gjelder slik de er angitt i T-1442/2016,
kapittel 4 eller den til enhver tid gjeldende utgave.
§1.6. Geoteknisk
Opparbeidelse av området skal gjennomføres iht. følgende geotekniske rapport som følger
planforslaget:
•

Geoteknisk notat nr. 2, datert 18.09.2018.

§1.7. Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner må arbeidet
straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven § 8, andre ledd.
§1.8. Vann og avløp og overvann
Kommunens VA- norm skal følges.
Det skal leveres en hovedplan for håndtering av overvann for hele planområdet med
redegjørelse for håndtering av takvann, overflatevann, drensvann, fordrøyningsanlegg og
flomveger.
Dimensjoneringsgrunnlag (nedbørsintensitet, vannmengdeberegninger og kapasitet på
eksisterende overvannsnett) skal vedlegges. Valg av løsning skal begrunnes. Det skal også
leveres en detaljplan for den del av planområdet som den enkelte søknad om tiltak omfatter.
Redegjørelsen må beskrive risiko for forurenset overvann, samt redegjøre for avbøtende tiltak
før vannet evt. ledes ut i vassdraget.
Overvann skal håndteres lokalt innenfor planområdet etter treleddsstrategien; ved infiltrasjon,
fordrøyning og flomveger. Klimafaktor på 1,5 ved dimensjonering skal benyttes. For
flomveier skal det dimensjoneres for 200 års flom.
Håndtering av overvann skal være en integrert del av utomhusanlegg, permeable
uteflatearealer, åpne og flerfunksjonelle løsninger skal tilstrebes.
Gnr. /bnr.118/7, 118/160, 118/161 og 118/162 skal kunne koble seg på vann- og avløpsnett i
BKS12 eller BKS13.

§1.9. Parkering
a) Det skal etableres minimum 1,2 parkeringsplass per boenhet. Det skal etableres maks 2
parkeringsplasser per boenhet. For 1-2 roms leiligheter tillates maks 1,5 parkeringsplass
per boenhet. Parkering for besøkende skal være lett tilgjengelig i hvert delfeltfelt for bolig
og merkes tydelig.
b) Det skal etableres 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. For barnehage skal det etableres
0,2 parkeringsplasser per barn, og 0,5 sykkelparkeringsplasser per barn.
c) I nye boligbygg med mer enn 4 enheter skal minimum 10% av plassene ha ladepunkt for
el-bil. Ytterligere minimum 40% av plassene skal være tilrettelagt for etablering av
ladepunkt.
d) Det skal etableres ladepunkter på 6 % av parkeringsplassene til barnehagen. Det skal
minimum opparbeides 2 ladepunkter.
e) Der utbygging utløser krav om 10 parkeringsplasser eller mer skal 5% av plassene
utformes for bevegelseshemmede.
§1.10. Avkjørsler
Der det er regulert avkjørsler i plankartet i form av formålsflater tillates justering av
plassering i byggesak i tråd med godkjent utomhusplan.
§1.11. Utomhusplan
a) Dokumentasjon til søknad om rammetillatelse for bolig.
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes helhetlig plan for utearealene, for
det enkelte delfeltet, kvartal eller gruppering av bygninger som naturlig hører sammen.
Utomhusplan skal være i målestokk min. 1:500 med tilhørende redegjørelse. Planen skal
godkjennes som en del av rammetillatelsen. Utomhusplan med redegjørelse skal inneholde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Areal avsatt til frittliggende nettstasjon(-er), alternativt i egne rom i bygninger
Bebyggelsens plassering
Frisikt
Adkomst til bebyggelsen og internt vegnett med snuplasser, som også dokumenterer
hvordan utrykningskjøretøy vil ha adkomst til de ulike byggene
Koter med eksisterende og prosjektert terreng
Parkeringsplasser og boder
Sykkelparkering
Lekeplasser/grøntarealer, inkludert en detaljert skisse for utforming og innhold på
lekeplass
Gangsoner adskilt fra kjørearealer og ute- og oppholdsarealer
Vegetasjon
Hvordan gjeldende tilgjengelighetskrav er ivaretatt.
Utforming av uteområder med høydeangivelser, herunder terrengplanering, skjæringer og
fyllinger med beskrivelse av dekke, eventuelle forstøtningsmurer, gjerder/skjermvegger
og beplantning
Areal for lagring av snø
Prinsippløsninger for det enkelte delfelt, kvartal eller gruppering av bygninger som
naturlig hører sammen, dersom det søkes om trinnvis utbygging av deler av slik
kvartal/gruppe. Ved trinnvis utbygging må midlertidige tiltak på fremtidige byggeområder
vises
Eventuell midlertidig opparbeidelse av utearealer ved oppbygging av delfelt
Redegjørelse for trafikksikkerhet under byggeperioden

•
•
•
•
•
•
•

Sittemuligheter
Løsning for overvannshåndtering og renovasjon
Belysning
Beskrivelse av hvordan hensyn til støy, støv og geoteknikk er ivaretatt
Støyskjerming
Tomteinndeling for hvert enkelt delfelt
Beskrivelse av hvordan kulturminnene innenfor planområdet blir ivaretatt

I tillegg kan kommunen kreve at det innsendes prøver av materialbruk i fasader og farger i
fasader, samt perspektivtegninger, fotodokumentasjon, sol-skyggediagram, profil som viser
forholdet til nabobebyggelsen på begge sider og redegjørelse for estetisk utforming
b) Dokumentasjon til søknad om rammetillatelse for barnehage
Detaljplaner (situasjonsplan, utomhusplan o.l.)
Ved søknad om tiltak skal det foreligge relevante detaljplaner i egnet målestokk med
nødvendig beskrivelse. Detaljplanene skal være godkjente av kommunen før det gis
igangsettingstillatelse.
Detaljplanene skal vise:
• Bebyggelsens plassering i terrenget (hus, garasje og uthus), gesims, mønehøyder, takform,
takvinkel, møneretning.
• Beskrivelse av materialbruk og farger på fasadene.
• Avkjørsel fra veg, interne kjøreveger, frisiktlinjer og tilgang for nyttekjøretøy. Snuplass
for bil på egen tomt.
• Evt. varelevering
• Parkeringsplasser for ansatte og for å hente/bringe og sykkelparkering.
• Plass for snøopplag.
• Opplegg for renovasjon og evt. strømforsyningsanlegg.
• Evt. utvendig belysning, skilt og møblering på fellesarealer.
• Eksisterende og ny vegetasjon og beplantning. Type, antall og høyder på trær skal angis.
• Utforming av leke- og uteoppholdsarealer med planlagte lekestativer.
• Terrengforhold som eksisterende koter, nye koter og nødvendige punkthøyder med
skjæringer og fyllinger. Terrengsnitt med bebyggelse.
• Håndtering av overvann med høybrekk og lavbrekk, høydeangivelser, sluk og sikker
flomveg.
• Utforming av uteområder med angivelse av arealenes materialbruk, murer, gjerder og
støyskjermer.
• VA-tilkobling til bygninger.
§1.12. Plan for anleggsperioden
Med rammesøknad skal det innleveres plan for plassering av riggområder, masseregnskap,
midlertidige og permanente stabiliserende fyllinger, lagerplasser, eventuelle boligbrakker med
atkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Det skal redegjøres for eventuell
midlertidig omlegging av offentlige veger, samt sikring av skoleveg. Bevaringsverdig
vegetasjon. arter og terreng skal sikres mot skade i anleggsperioden. Det skal redegjøres for
hvordan støy, vibrasjoner, luftforurensing, og forurensing av grunnen skal håndteres, med
beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak.

Istandsetting av berørt terreng skal dokumenteres i byggesaken ved utarbeidelse av
landskapsplan som beskriver ferdig terreng, overflater og beplantning.
§1.13. Naturmangfold
Det skal tas særskilte hensyn til kartlagt dam innenfor planområdet i anleggsfasen for å unngå
både unødvendig påvirkning og forurensning. Det skal gjøres tiltak for å begrense spredning
av svartelistede arter i anleggsperioden.
§1.14. Tilgjengelighet
Gjeldende tilgjengelighetskrav skal følges.
Regulerte felles leke - og oppholdsarealer skal etterstrebe god tilgjengelighet som sikrer like
muligheter for bruk av mennesker i alle aldre, uavhengig av funksjonsnivå. Grad av
tilgjengelighet tilpasses områdets topografi og bevaring av eksisterende terrengkarakter.
Stigningsforhold til hovedatkomster skal være maks 1:15.
Det skal være maks 100 m til postkassestativ fra inngangen til boligen den er ment å betjene.
Unntak er der det ligger på veg inn til boligen. Renovasjon tilpasses i samråd med renovatør.
Ny bebyggelse skal plasseres slik at det samtidig tilrettelegges for et oversiktlig, trafikksikkert
og lett orienterbart gangvegnett, med korte avstander mellom parkeringsplasser og
hovedinnganger.
Utearealer til barnehage skal i størst mulig grad være brukbare og tilgjengelige for alle. Tiltak
som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne - og uteområder på en slik
måte at de naturlig benyttes av alle.
Ved nyplanting av fellesarealer, skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende
pollenutslipp.
§1.15. Jordvern
Det skal utarbeides en matjordplan som skal godkjennes av kommunen. Planen skal ta
utgangspunkt i Veiledning til matjordplan (2016) fra Vestfold Fylkeskommune, eller
eventuelle senere tilkommet veileder.
§1.16. Eksisterende stier, turveger og tråkk
a) Eksisterende stier/turveger/tråkk innenfor planområdet skal beholdes. Stier/turveger/tråkk
som ligger innenfor byggeområde skal flyttes ut i grønnstrukturen.
b) Alle søknader om tekniske anlegg skal vise eksisterende og nye stier/turveger/tråkk.

§2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. §12.5, nr 1)
§2.1. Fellesbestemmelser (bebyggelse og anlegg)
2.1.1. Utnyttelse
a) Grad av utnyttelse er angitt på plankartet.
b) Type bebyggelse og høyder er angitt i tabellen under
Felt
BFS

Type bebyggelse
Frittliggende
Eneboliger og
småhusbebyggelse horisontalt
eller vertikalt delte
tomannsboliger med
tilhørende
garasje/carport.
Garasjer, carporter og
uthus skal tilpasses
bolighusets form,
takvinkel og
materialbruk.

BKS

Konsentrert
Småhus,
småhusbebyggelse sammenbygd
i kjeder eller rekker, 4,
6-og 8 mannsboliger

BBB

Blokkbebyggelse

Bygning med flere enn
8 boenhet

Tillatt høyde
Maks gesimshøyde er 7m og maks
mønehøyde 10m. Høyde fastsettes
i forhold til planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt
bygningen.
Følgende unntak tillates:
For rekkehus, kjedede eneboliger
eller enebolig med flate tak tillates
et påbygg på maks 50 % av
boligens fotavtrykk med maks
gesimshøyde 10 m. Høyde
fastsettes i forhold til planert
terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. Det tillates etablering
av takterrasse, med unntak av på
påbygget.
Maks gesims- og mønehøyde er
13,0 m målt fra ferdig planert
terreng /lokk over
parkeringskjeller.
Trapp- og heishus tillates etablert
over maks gesims- og mønehøyde
med maks 3 m. Rekkverk for
takterrasse tillates etablert over
maks gesims- og mønehøyde.

2.1.2. Byggegrenser
a) Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er angitt på plankartet.
Dersom ikke byggegrenser er angitt, sammenfaller byggegrenser med formålsgrenser.
b) For internveier inne på delfeltene, samt for boliger med direkte atkomst fra o_SKV2, kan
garasjer og carporter inkl. felles garasjeanlegg, plasseres utenfor byggegrense. Avstand
må minimum være:

•
•

1m fra regulert vei, målt fra grøftekant, ved plassering parallelt med vei, og 6,0 m fra
regulert vei, målt fra grøftekant, ved plassering vinkelrett på vei.
1 m fra tomtegrense.

c) Nødvendige støttemurer, skjæringer eller fyllinger tillates etablert utenfor byggegrenser.
2.1.3. Tomtestørrelser
a) Frittliggende eneboligbebyggelse skal ha minimum tomtestørrelse på 700 m2.
b) Tomannsboliger skal ha minimum tomtestørrelse 1000 m2, regnet samlet for 2 boenheter.
2.1.4. Uteoppholdsarealer
a) Arealkrav til uteoppholdsarealer fremkommer av tabellen under.
Typologi

Arealkrav uteopphold på
terreng

Eneboliger
Tomannsboliger
Kjedet enebolig,
rekkehus
4- eller 8
mannsboliger

Min. 200 m2
Min. 100 m2 per boenhet
Min. 100 m2 pr boenhet

Blokkbebyggelse

Min. 25 m2 pr boenhet,
opparbeides samlet som
felles
Min. 25 m2 pr boenhet,
opparbeidet samlet som
felles

Arealkrav private
uteoppholdsarealer
balkong/terrasse
Min 15 m2 pr
boenhet
Min 10 m2 pr
boenhet

b) For etablering av sekundærleiligheter skal det i tillegg etableres 50 m2 privat
uteoppholdsareal på terreng.
c) Kvalitetskrav
Krav til uteoppholdsareal (MUA) angitt for boligformål skal gjelde foran tillatt
utnyttelsesgrad.
Alle boenheter skal ha tilgang til egnet privat uteplass på balkong, terreng eller tak, som har
god tilgang til sol. Dersom terrasse/balkong skal medregnes som uteoppholdsareal skal den ha
minimumsdybde 1,5 meter.
Uteoppholdsareal som tillates medregnet i krav til MUA skal ha følgende kvaliteter:
•
•
•
•
•
•

Skjermet mot forurensning, strålefare, trafikkfare og støy
Hensiktsmessig utforming og god/sikker tilgjengelighet fra bolig
Gode solforhold og klimatisk skjermet
Maks 50 % av MUA kan være på tak
Felles uteareal på tak skal kunne nås med heis
Opparbeidet med god og varig kvalitet

Arealer brattere enn 1:3 tas ikke med i beregning av uteoppholdsarealer, så lenge det ikke er
egnet som akebakke. Arealer avsatt til akebakke teller 50 % i forhold til flatere areal.

Uteoppholdsarealer skal ligge i nær tilknytning til tilhørende boenheter. Nødvendig areal til
kjøreatkomst og biloppstilling skal ikke regnes med i uteoppholdsarealet.
2.1.5. Lekearealer
Lekeplasser skal fortrinnsvis utformes i naturmaterialer, og være tilpasset bruk til alle årstider.
a) Innenfor hvert felt skal det etableres minst 1 nærlekeplass. Nærlekeplassen skal ligge
maks 50 meter fra boligene og være på minst 150 m2. Der det er direkte utsikt til
lekeplassen tillates den etablert i 100 meter avstand til boligene. Nærlekeplasser skal
utformes med variasjon i apparater, minimum en sandkasse, et lekeapparat tilpasset små
barn og sitteplasser. Krav om nærlekeplass gjelder ikke for frittliggende
småhusbebyggelse (BFS).
b) Per 50 boenheter skal det etableres en kvartalslekeplass. Kvartalslekeplassen skal ligge
maks 200 meter fra boligene, og være på minst 250 m2. Kvartalslekeplassene skal
utformes slik at mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon blir bevart og brukt som
kvalitet i lekearealet. Arealet skal minimum opparbeides med en benk, et bord, en
gapahuk eller tilsvarende og minimum et større flerfunksjonelt lekeapparat.
2.1.6. Utforming
a) Store reflekterende flater skal unngås slik at bebyggelsens fjernvirkning minimeres.
b) Takflater i området skal ha en naturlig fargepalett som harmonerer i landskapet.
c) Gode helhetsløsninger skal vektlegges, innenfor hvert utbyggingsfelt skal det være et
tydelig og enhetlig estetisk uttrykk.
2.1.7. Boligkvalitet
a) Det skal være et mangfold av boligtyper og boligstørrelser innenfor planområdet tilpasset
ulike brukergrupper.
b) Leiligheter i 1. etg skal ha direkte adgang til privat uteoppholdsareal på terreng/lokk over
parkeringskjeller.
2.1.8. Sikkerhetsavstand fra høyspentliner
Det skal være en sikkerhetssone på minimum 35 meter fra oppstillingsplass for brannbil/lift til
høyspentlinjer. Dette gjelder felt BKS1/BBB og BKS2.

§2.2. Feltbestemmelser, bebyggelse og anlegg
2.2.1. BBB- boligbebyggelse- blokkbebyggelse
a) Balkonger skal brukes for å danne et variert fasadeutrykk
b) Innenfor området skal det sikres nødvendig jorddybde for beplanting av busker på minst
50% av arealet over parkeringskjeller.
c) Parkeringssokkel som stikker over terreng skal ikke medregnes i høyde.
Parkeringssokkel/fasade på parkeringskjeller skal forskjønnes med beplanting, og ha
materialitet som innvirker positivt på omgivelsene utenfor.
d) Rekkverk på takterrasser skal utformes i transparent materiale, og skal trekkes minimum 1
meter tilbake fra fasadelivet.
e) Parkeringsplasser tillates plassert utenfor byggegrenser.

2.2.2. BOP- Offentlig eller privat tjenesteyting
a) Formålet nyttes til barnehage og offentlig eller privat tjenesteyting. Barnehagetomten skal
være på minst 6 daa.
b) Det skal etableres en allment tilgjengelig forbindelse mellom f_GN4 og f_GN1 gjennom
felt BOP.
2.2.3. f_BNA1-2- område for offentlig nærmiljøanlegg
a) Arealet skal opparbeides som et allment tilgjengelig park- og rekreasjonsareal.
b) Anlegget skal være tilpasset barn i alle aldre, og skal opparbeides med minst 2 forskjellige
typer ballbaner, eksempelvis fotball, strandvolleyball mv.
c) Det tillates etablering av et bygg på inntil 50 m2 per felt BNA1- 2 som inkluderer
støttefunksjoner for arealet, herunder utstyrsbod, samlingsplass under tak mv.
d) Minimum 1/5 av arealet innenfor områdene skal opparbeides slik at terrenghelning egner
seg for ballspill.
2.2.4. BKS2, BKS3 og BKS13
a) Det skal tilrettelegges for gjennomkjøring for brann, redning- og renovasjonskjøretøy via
Olbergvegen.
b) Ca. 1,5 dekar av dyrket mark som går tapt skal beholdes som parsellhager eller park
innenfor BKS13.
c) Olbergvegen 11,19,20 og 21 sikres adkomst over BKS2 når dette feltet opparbeides.
d) Det skal etableres en hekk mot Olbergvegen.

§3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR (pbl § 12.5, nr 2)
§3.1. o_SKV1-2- Kjørevei
Feltene skal benyttes til formål kjørevei, og skal opparbeides i henhold til veinormalen.
a) o_SKV1 skal opparbeides som samlevei. Det tillates ikke direkte atkomst til boenheter fra
denne veien.
b) o_SKV2 skal opparbeides som atkomstvei.
§3.2. o_SF1-3 - Fortau
Feltene skal opparbeides i henhold til veinormalen.
§3.3. o_SGS1-3 – Gang- og sykkelvei
a) Feltene skal opparbeides som gang- og sykkelstier i henhold til veinormalen
b) o_SGS1 skal nyttes som beredskapsvei
c) Feltene skal opparbeides slik at de kan brøytes og være kjørbare for sykkel hele året.
§3.4. o_SVG - Annen veggrunn- grøntareal
Fyllinger, skjæringer og murer skal opparbeides på en estetisk tiltalende måte. Skråninger og
fyllinger tilsås med stedegne plantesorter, for å minimere fjernvirkningen av disse.

§3.5. f_ST – Torg
a) Feltet skal opparbeides som en allmenn tilgjengelig samlingsplass. Kjøreadkomst til torget
og barnehagen skal utformes på en trafikksikker måte og skal legges i nordre del av torget
iht. pil i plankartet.
b) Feltet skal opparbeides fortrinnsvis med hardt dekke, og med innslag av
beplantningsfelter. Det skal stedvis, og på minimum 10% av arealet, tilrettelegges for
planting av trær. Feltet skal etableres med sitteplasser og skal tilrettelegges for aktiviteter
som eksempelvis skating, sykling mv.
c) Det er ikke tillatt med parkeringsplasser på torget.
§3.6. o_SPA- Parkering/parkeringsplass
Feltet skal disponeres som allmenn utfartsparkering. Innenfor feltet skal det opparbeides
minimum 20 plasser. Det skal etableres 3 ladepunkter på parkeringsplassen.
§3.7. o_SH- Holdeplass
Feltet skal nyttes til holdeplass for buss.

§4.

GRØNNSTRUKTUR (pbl §12.5, nr 3)

§4.1. f_GN1-13 Naturområde-grønnstruktur
c) Eksisterende vegetasjon i områdene skal tilstrebes bevart. Eksisterende stiforbindelser,
tråkk og turveier skal bevares. Store hogstmodne trær som utgjør risiko for trevelt, samt
krattvegetasjon kan ryddes. Flatehogst tillates ikke.
d) Områdene er felles for hele planområdet.
e) Innenfor område f_GN1-13 skal det etableres stiforbindelser/tråkk.
f) Innenfor områdene tillates etablert nødvendige anlegg for håndtering av overvann.
g) Det skal etableres ny skogsbilveg til skogseiendommene til gnr. /bnr 118/7 og 118/75 over
f_GN5 og/ eller f_GN6.
h) Det skal etableres en sti gjennom f_GN12
§4.2. f_GTD
Innenfor feltene skal eksisterende stiforbindelser beholdes.

§5.

HENSYNSSONER (pbl §12.6)

§5.1. Frisiktlinjer
Innenfor frisiktlinjer tillates ikke sikthindrende elementer som rager mer enn 50 cm over
kjørebanen. Det kan tillates trær med stammediameter mindre enn 30 cm og stammehøyde
mer enn 250 cm.
§5.2. H_370 Faresone- høyspenningsanlegg
Ingen bebyggelse tillates innenfor sonen. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som
medfølger oppfylling av terrenget som gir redusert høyde opp til høyspenningsanlegg.

§5.3. H_570_1-5 Bevaring av kulturmiljø
a) Innenfor sonene tillates ingen terrenginngrep.
b) Innenfor H_570_2 skal eksisterende dam tilliggende til kulturminnet bevares og gjerdes
inn. Inngjerdingen må være estetisk og ikke forringe naturverdiene.
c) Ved hvert område med kulturminner, skal det settes opp skilt som informerer om
kulturminnene innenfor gjeldende område.
d) Kulturminner innenfor hensynssonene skal søkes benyttet som en integrert del landskapet
og benyttes som positive landskapselementer i området. Eksisterende grensegjerder kan
eksempelvis benyttes som markering av tomtegrense eller avgrensing av arealer.
§5.4. #1-14, Bestemmelsessoner for etablering av kvartalsplasser
a) Innenfor #1-14 skal det etableres kvartalslekeplasser i tråd med 2.1.5(lekeplasser)
b) Kvartalslekeplassene skal være felles for følgende felter:
#1- BBB
#2- BBB og BKS4
#3- BKS1/BBB og BKS2
#4- BKS2 og BKS3
#5- BKS3 og BKS9
#6- BKS4, BKS5 og BKS8
#7- BKS6, BKS7 og BKS8
#8- BKS10 og BKS14
#9- BKS10 og BKS17
#10- BKS17, BKS15, BKS16 og BFS2
#11- BFS5 og BFS6
#12- BFS3 og BFS4
#13- BKS11 og BKS12
#14- BKS13
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1 Hovedtrekk i planforslaget
1.1 Sammendrag
Planområdet ligger i dag i Sørum kommune. I 2020 skal det gjennomføres grensejustering mellom Sørum
og Nes, som vil bety at fra 01.01.2020 vil planområdet ligge i Nes kommune.
Området vil i hovedsak reguleres til boligbebyggelse, i form av konsentrert- og frittliggende
boligbebyggelse, samt noe blokkbebyggelse. Området vil utvikles med store, grønne forbindelser for å
ivareta friluftsinteressene i området.
Utvikling av området skal bidra til å binde sammen Aulifeltet og Rånåsfoss. Ved oppgradering av
stasjonen på Rånåsfoss og nedlegging av Auli stasjon vil en forbindelse mellom disse to områdene bli
viktig, og planforslaget vil legge bidra til å styrke forbindelsen mellom Aulifeltet og knutepunktet på
Rånåsfoss.

Prinsipper for utarbeidelse av planforslaget:
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1.2 Eksisterende situasjon og ny situasjon
1.2.1 Skisse av eksisterende situasjon

Figur 1 Figuren viser avstand til kommunesenter Sørumsand. Fremtidig kommunesenter i Nes er 14,5 km unna.

Figur 2 Figuren viser planavgrensingen i sammenheng med de viktigste omgivelser, som skole, nærsenter og
togstasjon.
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1.2.2

Skisse av ny situasjon

Forslagsstiller: Block Watne AS, Hvamstubben 17, 2013 Skjetten hdj@blockwathne.no
Fagkyndig: TAG Arkitekter, Osterhausgate 27, 0183 Oslo ml@tagarkitekter.no
Vurdering av forskrift om konsekvensutredning
Plan- og bygningsetaten har vurdert planforslaget i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første
ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrift.
Det refereres fra vurderingen fra oppstartsmøtet:
Olberg I, Olberg II og Kroken er konsekvensutredet i forbindelse med kommuneplanens arealdel.
Rådmannen mener utredningen ikke gir tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag for utbygging av denne
størrelsen. Utbygger ønsker ikke å utarbeide KU da de mener at de samme utredningene kan gjøres
gjennom det ordinære planarbeidet og det øker kostnadene deres.
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Sivilombudsmannen har uttalt flere ganger at det ikke er avgjørende om man hjemler kravene til
kunnskapsinnhenting i KU- forskriften eller generelle utredningskrav. Det avgjørende er at kommunen får
tilgang på den informasjonen som er nødvendig for å treffe et forsvarlig vedtak. Rådmannen vurderer at
det må gjøres grundige utredninger av flere viktige tema, men at dette kan gjøres uten at det utarbeides
KU.
Etter oppsummering over vurderer rådmannen at planen ikke faller under kravet om
konsekvensutredning.
Kunngjøring og varsling
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Indre Akershus blad 30. september 2016.
Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 07.09.2016.

Figur 3 Figuren viser varslingsannonse og varslingsbrev.

2 Faktadel
2.1 Bakgrunn
Hensikten med planen er å utvikle området til et boligområde med tilhørende grøntområder og
forbindelser i tråd med kommuneplanen. Med planen ønskes det å legge til rette for at Olbergområdet
bidrar til å knytte Rånåsfoss- og Aulifeltene sammen, på en måte som gir et styrket lokalmiljø. Området
er ikke tidligere detaljregulert, og det er derfor krav til detaljregulering før området kan bygges ut.
Området er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse-fremtidig, og detaljreguleringen vil være i tråd
med dette. Det fremmes ikke alternative forslag.
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2.2 Planstatus
2.2.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus (forslagsstillers tekst)
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer / Statlige planbestemmelser og
retningslinjer
Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer/statlige planbestemmelser og retningslinjer
-

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging.
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus. Skal bidra til bærekraftig
utbyggingsmønster og transportsystem.
Regional plan for bærekraftig arealpolitikk
Rundskriv T-2/2008 om barn og planlegging. Barns behov for aktivitetsfremmende arealer bør
veie tyngre enn tidligere.
Pbl`s formålsparagraf §1-1 og §12-7 nr. 4 som omhandler prinsippet om universell
utforming/bestemmelser i reguleringsplan.
Naturmangfoldsloven
Regional plan for masseforvaltning i Akershus
Regional plan for vannforvaltning

Gjeldende overordnede planer
Kommuneplan for Sørum kommune 2019-2031
I kommuneplanen er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse.
Deler av området er lagt under hensynssone for friluftsliv. Kommuneplanens arealstrategi og
utbyggingsmønster prioriterer fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesoner, med nærhet
til kollektivtilbud og eksisterende infrastruktur for samordning av arealbruk og transport. Det er forutsatt
at nye utbyggingsområder skal ha en arealeffektiv utnyttelse for å bidra til redusert press på
matproduserende arealer.
Det er i kommuneplanen satt krav om samlet regulering av områdene Olberg 1, 2 og Kroken. Dette er tatt
til følge i planforslaget og alle ovennevnte områder er innenfor planområdets avgrensing.
Sørum kommune har også utarbeidet «Boligbyggeprogram for Sørum kommune, 2018-2028»,
oppdatering vedtatt 22.11.2017. I boligbyggeprogrammet er planområdet lagt inn med et boligpotensial
på 610 boenheter.
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Sørumsand 2017
Planens hovedformål er å bidra til å gjøre innbyggerne og forvaltning klar over hvilke ressurser som
finnes i kommunen. Planen skal videre danne grunnlag for at kulturminneverdiene får en tydeligere plass
i saksbehandling og arealforvaltning i kommunen." (Fra kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer i Sørum 2017-2021)
Planforslaget skal videreføre de retningslinjer som følger av kommunedelplanen.
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Gjeldende regulering
Området er uregulert. Det er avsatt til boligområde på kommuneplanen.

Figur 4 Figuren viser utklipp av planer som berøres av planforslaget. Rød flate viser avgrensing til planforslaget.

Langs Sandnesstubben berører planforslaget to gjeldende planer, «135 Krokskogen boligfelt», 07.02.01,
samt «157 Boligområde på Sandnes Gård», 28.04.04.

Pågående planarbeid
Bane Nor har avgjort at Auli togstasjon skal legges ned, og at Rånåsfoss stasjon skal oppgraderes. Bane
Nor har igangsatt planprosess på Rånåsfoss stasjon.
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Figur 5 Figuren viser avgrensingen av planområdet varslet i mars 2018.

Øvrige føringer
Flytting av kommunegrense
Det er vedtatt av grensejustering mellom Nes og Sørum kommune. Dette innebærer at fra 01.01.2020 vil
Rånåsfoss ligge i Nes kommune.
Boligbyggeprogram 2017-2028 (oppdatert etter opprinnelig versjon 2015)
Boligbyggeprogrammet er utarbeidet i forbindelse med at kommunen ønsker å hindre en for sterk
befolkningsvekst. Boligbyggeprogrammet skal regulere dette, og si når prosjekter tidligst kan
gjennomføres.
I boligbyggeprogrammet står det at det i planområdet tillates et totalt antall boenheter på 610 enheter.
Dette inkludere feltene Olberg I, Olberg II og Kroken. Det er i henhold til boligprogrammet tillatt å bygge
30 boliger i året innenfor planområdet.

2.3 Stedsanalyse
2.3.1 Forslagsstillers stedsanalyse
Beliggenhet
Planområdet ligger i Rånåsfoss i Sørum kommune, på grensen til Nes kommune i Akershus.
Kommunesenter i Sørum, Sørumsand, ligger ca 9 km sørvest for planområdet. Rånåsfoss jernbanestasjon
ligger ca 1 km fra planområdet, og det er nylig igangsatt planer om oppgradering og utbedring av
stasjonen. Ca 500 meter fra planområdet ligger Auli senter, med voksende tilbud innen handel og service.
Planområdet ligger i en vestvendt skråning ned mot Glomma. Terrenget er jevnt skrånende og skogkledt,
og har flere stiforbindelser/turveier gjennom området. Planområdet grenser til eksisterende boligområder i
nord, vest og øst for nordlige halvpart av planområdet. Planen grenser imot skog og LNF i den sydlige
halvparten av planområdet.
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Eksisterende bebyggelse og bruk
Innenfor planområdet er det relativt lite bebyggelse, med unntak av eiendommen «Kroken», gnr/bnr:
118/7, som også er registrert med verneklasse 3 (nedre) i kommunens kulturminneplan. Nord i
planområdet ligger en enebolig langs Sandnesstubben, på eiendom gnr/bnr: 115/39. Det ligger også en
mindre bygning innenfor eiendom 115/82, øst i planområdet i tilknytning til Olbergveien.

Figur 6 Figuren viser stiforbindelser i planområdet.

Friluftsliv
Området brukes i dag til rekreasjonsområde og har flere stiforbindelser gjennom området. (se figur). I
miljødirektoratets databaser er deler av området registrert som friluftsområde, dette gjelder hovedsakelig
planområdets sørøstlige del. Området er også registrert i kommuneplanen med hensynssone for friluftsliv.
Fra Rånåsfoss mot Larsrud går det i dag en lysløype, og fra Larsrud går det skiløype frem mot Fjuk skole.
Området for friluftsliv vil bli redusert ved utbygging. Utbyggingen vil innebære at for noen innbyggere
vil det bli lenger avstand til skogen.
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Figur 7 Figurene viser oversikt over registrerte friluftsområder i og i nærheten av
planområdet. Til høyre ses hensynssone for friluftsliv avsatt i kommuneplanen.

Kulturminner og kulturmiljø
Det er i forbindelse med planarbeidet gjennomført en registrering av kulturminner i planområdet. Disse
funnene er registrert med utgangspunkt i rapport fra 20.12.2017, utarbeidet av Akershus Fylkeskommune.
Kulturminnene er merket i figur. To rydningsrøyser og et steingjerde er registrert rett vest for den lille
dyrkningsflaten knyttet til plassen Kroken (pkt.1). Funnet er registrert som «ikke fredet».
Mer midtstilt i planområdet finner man en dyrkningsflate omsluttet av et steingjerde i øst, sør og vest, og
en eiendomsgrense i nord. (pkt. 2) Funnet har blitt registrert som «ikke fredet».
I øst på planområdet kan man finne et grensegjerde (steingardgjerde) fra etterreformatorisk tid mellom
eiendommene 118/5 og 118/6. Langs vestsiden av gjerdet ligger det en gjengrodd kjerrevei på gnr/bnr
118/6. Gjerdet er ca. 0,8 m bredt og 0,4 m høyt. (pkt. 3). Funnet er registrert som «ikke fredet».
Det sørligste punktet (pkt. 4) består i et dyrkingslag påvist i prøvestikk og i kanter av masseuttak. Funnet
er registrert som en dyrkningsflate fra yngre jernalder, og er registrert som «automatisk fredet».
I kulturminneplanen for Sørum kommune er «Kroken» registrert med verneklasse VK3 nedre, som tilsier
at det er et kulturmiljø at lokal verdi, og at det har betydning for tettstedet/grenda. Det er ikke gårdsdrift
på eiendommen i dag, eiendommen benyttes til bolig.
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Figur 8 Figuren viser oversikt over registrerte kulturminner innenfor planområdet.

Estetikk og byggeskikk
Eksisterende bebyggelse i området består stort sett av frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger).
Bebyggelsen i områdene rundt har som regel 1-3 etasjer, og bebyggelsen har for det meste saltak. Utenfor
boligfeltene er det større områder med dyrket mark og tilhørende drifts- og boligbygg til
landbrukseiendommene.
Det er noen innslag av mer konsentrert bebyggelse som rekkehus, samt at det er planlagt oppført noen
leilighetsbygg like nord for planområdet.

Figur 9 Bildet viser en typisk bebyggelsesstruktur på Auli- Rånåsfoss, spredt boligbebyggelse med
saltakshus.
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Figur 10 Figuren viser plan som tilrettelegger for tettere boligbebyggelse like nord for planområdet, innenfor gule områder.
Planområdet vist med rødskravert flate.

Trafikk
Området ligger ikke trafikkert til, og atkomsten til planområdet skjer gjennom Sandnesstubben.
Sandnesstubben er en kommunal vei med eldre standard. I nærheten av krysset med fv. 253 Eidsvegen
som Sandnesstubben knytter seg på, ligger det også et busstopp med snumuligheter. Eidsvegen har
fartsgrense 50 km/t. Sandnesstubben har fartsgrense på 30 km/t, samt fartsreduserende humper. Det er
ikke anlagt fortau på strekningen bortsett fra ved bussholdeplassen. Det er lite trafikk i veien med rundt
250-300 kjt per døgn. Nederst i Eidsvegen er trafikken rundt 500 kjt per døgn. Krysset
Sandnesstubben/Eidsvegen er ikke kanalisert, med vikeplikt pålagt trafikanter fra Sandnesstubben.
Kjøreavstand til kommunesenter Sørumsand er ca. 10 km, og til Årnes i nabokommunen er ca 12 km.
Det er ingen veiforbindelser internt i planområdet i dag.
Kollektivforbindelser/buss
Sandnesstubben betjenes av buss 455, samt skolebusser på begge sider av kommunegrensen.
Gangavstanden til togstasjon er ca 1-2 km, avhengig av hvor du befinner deg i planområdet.
Fra Rånåsfoss stasjon tar det 24 minutter med tog, og det tar 36 minutter til Oslo. (ruter.no). Det er også
gode forbindelser til Oslo lufthavn med togbytte på Lillestrøm. Til Sørumsand og Lillestrøm tar det
henholdsvis 7 og 24 minutter med tog.
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Figur 11 Figuren viser oversikt over hovedtrekk i omgivende infrastruktur. (utvalg, ikke fullstendig situasjon)

Landskap og klima
Landskapet på tomten er preget av skrått, skogkledt terreng, som i hovedsak heller jevnt mot nordvest. I
terrenget er det innslag av koller/topper i terrenget. På hele tomten har man god utsikt over elveløpet i
Glomma og terrenget rundt.
Topografien er ujevn i området. Det ligger en markant bakketopp sørvest i området, kotehøyde + 226
m.o.h. Terrenget i retning nord/nordvest, med terrenghelninger stort sett mellom 1:10 og 1:20, lokalt
opptil 1:2. Terrengkoter ligger mellom ca. +160 nord og +220 til +225 i sør.

Klimaet i området har et innlandspreg. Normaltemperaturen for januar ligger rundt -4 til -8 grader
vinterstid, og har relativt varme somrer med gjennomsnittstemperaturer midt i juli på rundt 15-17 grader.
Som et innlandsområde er ikke området veldig utsatt for vind.
Naturmangfold
Litt utenfor planområdet langs Grønnbekkveien vest for planområdet er det registrert en fredet art;
mosesildre. (karplante) Denne er også registrert som en truet art i miljødirektoratets databaser.
Det er registrert forekomst av en fremmed art innenfor planområdet, sprikemispel. (en karplante) Like
nord for planområdet er det registrert flere forekomster av kjempespringfrø, også en karplante.
(miljøstatus.no) Det registrert en art av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet, ved
området rundt «Kroken», Gråsisik
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Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en utredning angående naturmangfold. I rapporten
fremkommer det at artsmangfoldet generelt er fattig med få arter, og da hovedsakelig tilknyttet til
kalkfattig grunn. Typisk er forekomst av røsslyng og blåbærlyng. I grensen til planområdet ble det
observert en dam som trolig tørker delvis inn i perioder. Denne er vurdert som en viktig naturtype- B.

Figur 13 Figuren viser utklipp fra rapport om naturmangfold som følger planforslaget. Markert med blå markør er en liten dam
som ble vurdert som potensielt viktig naturtypelokalitet.

Figur 14 Bildet viser dam sørvest i planområdet som er vurdert som en viktig
naturtype -B.

Natur- og ressursgrunnlaget
Det er ikke gjort registeringer på alder på skog/vegetasjon innenfor planområdet. Det er heller ikke
merket viktige naturtyper eller vernede områder. I følge «nibio.no» er det registrert noen områder med
dyrkbar mark i randsonen av planområdets sørvestre og nordøstre del. Den nordøstre delen der det er
registrert dyrket mark er trolig i forbindelse med «Kroken». Det er gjort beregninger av mengde dyrkbar
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mark innenfor planområdet. De største lokasjonene ligger i nordøst mot Aulifeltet, samt nederst i
planområdets sørvestre del. Det er beregnet at det samlet er 41637 m2 dyrkbar mark innenfor
planområdet.

Figur 12 Figuren viser registrering av dyrkbar jord i og i umiddelbar nærhet av planområdet. Mengde dyrkbar mark
innenfor området beregnet i figuren til høyre.

I planområdet ligger det en stor hogstflate sentralt mot en kolle i sør. I de høyereliggende delene av
området er skogen dominert av bærlyng og barblandingsskog og i fuktigere partier inngår innslag av
blåbærskog. Skogen er gjennomgående ung og påvirket av bestandsskogbruket.
Barn og unges interesser
Det er flere frileksmuligheter for barn og unge i planområdet, og området er også et populært turområde.
Planområdet ligger i tilknytning til stier, gangnett og småveier som regnes som trygge forbindelser til
skoler og barnehager.
Ca 5 minutters gang fra planområdet ligger Rånåsfoss fotballbane. Fotballbanen ligger på planområdets
vestside i retning Rånåsfoss stasjon. Auli skole med ballspillsmuligheter ligger også i gangavstand fra
planområdet mot nord.
Sosial infrastruktur
Det er legekontor ved Auli senter, ca 500 meters gange fra der planområdet møter Sandnesstubben. Auli
skole ligger i kort avstand til planområdet, ca. 10 minutters gange. Nærmeste ungdomsskole innenfor Nes
kommune ligger i Årnes, kommunesenteret, ca 14,5 km unna. Til Runni bruker man ca. 20 minutter med
bil.
Universell utforming
Planområdet slik det ligger i dag er et utfordrende terreng for bevegelseshemmede da det er ulendt terreng
med mye vegetasjon. Det er ingen stier eller turveier i området som er utformet etter gjeldende
tilgjengelighetskrav.
Grunnforhold
I følge NGU`s (Norges geologiske undersøkelse) kartløsning er området preget av mest bart fjell. Det er
også innslag av tynn moreneavsetning, myr og torvdekke samt tynn hav- og strandavsetning. Marin
grense i området ligger på rundt +205 m.o.h. Bergart på berggrunn er henholdsvis gneis og granitt.
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I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en geoteknisk rapport, der det konkluderes med at
området ligger utenfor registrerte jord-, fjell- og kvikkeleireskredfaresoner i NVEs databaser. Det er ikke
registrert tidligere skredhendelser innenfor planområdet. Det bemerkes at NVEs databaser ikke er en
fullstendig kartlegging, og at det kan forekomme lokale kvikkeleirefelt som vanligvis avdekkes ved
grunnundersøkelser. Særlig nord på planområdet kan ikke forekomst av lokale kvikkleirefelt utelukkes.

Figur 13 Figuren viser løsmassekart hentet fra NGU`s kartløsning.

I geoteknisk rapport er områdestabiliteten vurdert etter befaring i området. Rapporten konkluderer med at
områdestabiliteten i området er tilstrekkelig. På grunn av mange fjellutstikk/synlige fjell i dagen i de
område som NGU har klassifisert med tynn marin leireavsetning ble det foretatt innmålingsarbeid.
Innmålingene viste at de respektive områdene er jevnt dekket av synlig fjell i dagen. Det konkluderes
derfor med at det kun foreligger tynne leirelag i disse områdene, og at det derfor er begrenset utstrekning
av ustabile forhold som kunne utløst skred. Områdestabilitet er dermed tilstrekkelig.
Området ligger i nærheten Glomma-vassdraget, men terrenget er såpass høyt opp mot planområdet at det
ikke ligger innenfor risikosone for flom.
Støy
Det er krav i kommuneplan at alle uteoppholdsarealer, inkludert lekeplasser, hvis de skal telle som minste
uteoppholdsarel (MUA), ikke skal ha støypåvirkning over 55dB. Dagens biltrafikk på Sandnesstubben er
liten, og gir i dag ikke støybelastninger over grenseverdiene.
Teknisk infrastruktur- vann, avløp overvann
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en VA- rapport, utdrag gjengis under.
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Vannforsyning
Det er tre forskjellige vannverk som har vannledninger i nærheten av området, Årnes, NRV og Blaker.
NRV sørger for reservevannsløsning til både Årnes og Blaker. Årnes vannverk har et høydebasseng på
Aulifeltet som har kapasitet til å forsyne planområdet, høydebassenget ligger i Nes kommune.
Tilkobling til eksisterende nett (Årnes vannverk) ligger i umiddelbar nærhet til feltet, og hele området kan
forsynes uten trykkøker. Kan vurderes trykkreduksjon for de nederste feltene i planområdet.
Spillvann
Både Nes og Sørum kommune har avløpsledninger i nærheten av feltet. Nes har meldt at det er
kapasitetsproblemer på pumpene mot Fjellfoten renseanlegg, men dette er ikke nærmere dokumentert.
Det er også planlagt ny sjøledning mellom Auli og renseanlegget på Fjellfoten.
Midlertidige tiltak kan være eksempelvis oppgradering av pumpestasjon mellom Olberg og Fjellfoten.
Overvann
Feltet har i dag naturlig avrenning fra åsen og ned mot Glomma. Det er flere bekker som kan håndtere
avrenning fra feltet, det henvises til vedlegg «H003- oversikt bekk» som følger VA- planen til
planforslaget. Det er tilgjengelige resipienter for overvannet som kommer fra feltet, men dette må
beregnes nøyere i byggesak. Store deler av feltet har naturlig avrenning mot disse bekkene i dag. Nordøst
for området ligger en bekk som renner videre nordover og ut i Glomma, og videre under fylkesveien i
kulvert. Videre under jernbanen renner bekken i en undergang, med nok kapasitet til å håndtere
avrenningen fra feltet.
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Figur 15 Figuren viser trase for bortledning av overvann nord for planområdet ned mot Glomma.

Figur 14 Figuren viser overvannsledning som krysser
Borgenveien. (pkt. 1 i kart over)

Teknisk infrastruktur- strøm og elektrisitetsforsyning
Hafslund nett har en høyspenningslinje som krysser planområdet ved eiendommen 115/3. Ledningene har
et byggeforbudsbelte på 6 meter fra nærmeste strømførende ledning. Byggeforbudsbeltet gjelder for all
type bebyggelse, og restriksjoner på terrenginngrep.
For å sikre strøm til ny bebyggelse innenfor området må det etableres tre nye nettstasjoner.
Sol/skygge
Området ligger i nordvestvendt helning og har meget gode solforhold ettermiddagstid.
Terrengforhøyelsen i sørenden av planområdet kan ta noe av morgensolen for planområdets lavere deler.
Deler av planområdet vil ha en del skygge fra bakenforliggende terreng i morgentimene og utover
formiddagen.
Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet ROS- analyse som følger planmaterialet. Under følger et utdrag av momenter som ble
registrert i ROS- analysen.
Skred
Det er i den geotekniske vurderingen gjennomført befaringer, der man etter blant annet funn av fjell i
dagen har konkludert med at det er tilfredsstillende områdestabilitet i området.
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Klima
Området ligger ikke værhardt til, men arealene ligger innenfor et relativt åpent område, noe som kan gi en
del vind. Dette er tatt hensyn til så langt det er hensiktsmessig ved organisering av bebyggelsen i
tunstruktur, kombinert med at det skal tas hensyn til krevende terrengforhold.
Naturverdier
Det er dyre- og planteliv i området (skogsområde), og omliggende arealer må derfor sikres mot skadelig
avrenning fra planområdet, spesielt i anleggsperioden. Avrenning til elverommet/Glomma må også sikres,
selv om dette er i god avstand fra planområdet. Det er lagt inn bestemmelser for sikring av vegetasjon,
arter og terreng skal sikres i anleggsperioden.
Kulturminner og kulturmiljø
Det er funnet flere kulturminner innenfor området, hvorav ett, en dyrkningsflate i den sørvestre delen av
planområdet er registrert som automatisk fredet.
Husmannsplassen Kroken ligger innenfor planområdet. I følge kulturminneplanen er husmannsplassen
registrert med verneklasse 3 (nedre), og består av et nyere bolighus, en eldre laftet stue og stabbur samt
driftsbygning. Verneklassen tilsier at husmannsplassen har lokal verdi, og betydning for tettstedet.
Juridiske forhold
•
•

For eiendommene har Block Watne AS opsjonsavtaler med flere grunneiere i planområdet.
Det kan etableres utbyggingsavtale med kommunen for opparbeidelse av torg og møteplasser.

2.4 Forhold som sikres i plankart og reguleringsbestemmelser
2.4.1 Reguleringsformål, grad av utnytting, bebyggelsens plassering og høyder
Arealtabell
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (6)
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (17)
1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting
1440 - Nærmiljøanlegg (3)
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2010 - Veg
2011 - Kjøreveg (2)
2012 - Fortau (6)
2013 - Torg
2015 - Gang-/sykkelveg (4)
2019 - Annen veggrunn - grøntareal (20)
2025 - Holdeplass/plattform
2080 - Parkering
Sum areal denne kategori:
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Areal (daa)
119,3
168,9
6,1
7,8
13,7
315,7
Areal (daa)
3,2
16,8
7
1,5
3,6
18,2
0,4
0,5
51,4

Areal (daa)

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3020 - Naturområde - grønnstruktur (13)
3030 - Turdrag
Sum areal denne kategori:

87,7
1,4
89,1

Totalt alle kategorier:

456,1

Bebyggelsens plassering, høyder og grad av utnytting
Utnyttelse på plankartet er fastsatt med bakgrunn i utnyttelse i kommuneplan for Sørum 2015-2027. Her
er utnyttelse for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse satt til henholdsvis BYA=30% og BYA=
40%. Utnyttelse for frittliggende lavblokk ligger på BYA=40%. I boligbyggeprogrammet er planområdet
lagt inn med et boligpotensial på 610 boenheter, som er vist på illustrasjonsplanen som følger
planforslaget.
Byggeformålene innenfor planen består i hovedsak av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse,
formål med betegnelser BFS og BKS. Hvilken typologi som tilhører de forskjellige formålene er fastsatt i
bestemmelser. Innenfor planen er det også planlagt felt med blokkbebyggelse, BBB, samt
barnehageformål BOP, og nærmiljøanlegg (grendelek) f_BNA.
Feltene er ikke inndelt i regulerte tomter, det er satt krav til visning av inndeling i tomter i bestemmelser
til utomhusplan, for hele feltet som tiltaket er en del av, ved søknad om rammetillatelse. På feltene for
frittliggende småhusbebyggelse er det satt krav til tomtestørrelse. Tomtestørrelsen er satt til 700 m2 for
enebolig og 1000 m2 for tomannsboliger (samlet for begge boenheter). Innenfor frittliggende
småhusbebyggelse tillates også etablering av sekundær boenhet.
Høyder
Grunnet store terrengforskjeller innenfor planområdet er bestemmelsene formulert slik at bebyggelsen
kan benyttes til å ta opp terreng og tilpasses skråningsforhold, i tråd med veileder «grad av utnytting».
Det er også tillatt etablert etasje over maks gesimshøyde på inntil 50% av boligens fotavtrykk, ved flate
tak. Dette åpner tilbaketrukket toppetasje med takterrasse som alternativ til skråtak med loft. Maks
gesimshøyde er videreført fra kommuneplanen, 7 m, mens maks mønehøyde er oppjustert til 10 m for å
muliggjøre en loftsetasje med saltak. Høydene beregnes fra gjennomsnittlig planert terreng iht TEK.
For blokkbebyggelse er høyder satt til 13,0 meter for maks gesims- og mønehøyde, regnet fra ferdig
planert terreng /lokk over parkeringskjeller. Trapp/heishus for atkomst til felles utearealer på tak tillates
etablert over maks høyde på inntil 3 meter. Rekkverk i transparent materiale tillates også etablert over
maks gesimshøyde.
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Figur 16 Figuren viser plankart.

Uteoppholdsarealer
Innenfor alle formålene er det medregnet tilhørende uteoppholdsarealer. Dette innebærer at krav til
uteoppholdsarealer kan sikres innenfor feltet boenheten er en del av. Utomhusarealer er fastsatt etter
følgende tabell:
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Typologi

Arealkrav uteopphold på terreng

Arealkrav private
uteoppholdsarealer
balkong/terrasse

Eneboliger
Tomannsboliger
Kjedet enebolig, rekkehus
4- eller 8 mannsboliger

Min. 200 m2
Min. 100 m2 per boenhet
Min. 100 m2 pr boenhet
Min. 25 m2 pr boenhet, opparbeides
samlet som felles
Min. 25 m2 pr boenhet, opparbeidet
samlet som felles

Min 15 m2 pr boenhet

Blokkbebyggelse

Min 10 m2 pr boenhet

Det tillates også gjennom bestemmelser etablering av bebyggelse som støtter formålet innenfor
grendelekeplassene f_BNA1-2. Det tillates etablering av bebyggelse på inntil 50 m2 pr felt f_BNA1- 2
som støttefunksjoner for arealet, herunder utstyrsbod, samlingsplass under tak mv.
Krav til lekearealer
Lekearealer er inndelt i nærlekeplasser (150 m2) og kvartalslekeplasser (250 m2). Det skal etableres
minst en nærlekeplass innenfor hvert felt, og disse skal ligge maks 50 meter fra boligene. Antall
lekeplasser blir da minst én innenfor hvert felt, og flere lekeplasser må etableres dersom boligenes
avstand til lekeplassene tilsier det. Nærlekeplasser skal utformes med variasjon i apparater, og skal ha
minimum en sandkasse og sitteplasser. For frittliggende småhusbebyggelse skal det ikke avsettes areal til
sandlekeplasser.
Kvartalslekeplassene skal etableres per 50 boenheter. Disse lekeplassene er større enn nærlekeplassene og
skal ligge maks 200 meter fra boligene. Kvartalslekeplassene skal ha et mer naturlig preg enn
nærlekeplassene, og skal etterstrebe at mest mulig naturlig vegetasjon og terreng blir bevart, og brukt som
kvalitet i arealet. Det er 610 enheter i planforslaget, deler man dette på 50 får man 12,2. Egentlig skulle
dette tilsi 13 kvartalslekeplasser innenfor området, men grunnet stedvis vanskeligheter med å oppfylle
krav til avstand er det regulert inn 14 kvartalslekeplasser. Kvartalslekeplassenes plassering er regulert i
kart ved hjelp av bestemmelsessone og skal være felles for boligfelter nevnte i bestemmelsene.
Grendelekeplassene oppfyller areal og kvalitetskrav i kommuneplanen, og er regulert inn som egne
formål, f_BNA.

Figur 17 Utklippet viser mørkegrønne felter som tilsvarer areal for grendelekeplass. Feltene er regulert til formål
nærmiljøanlegg, f_BNA.

Naturområde- grøntstruktur
Innenfor området er det avsatt store grøntarealer i tillegg til områder for grendelek. Disse arealene
opparbeides med stier i takt med at omliggende bebyggelse bygges ut, og vil være tilgjengelig for lek,
opphold og rekreasjon. f_GN- feltene er regulert slik at de forbinder feltene inne på området sammen, i
tillegg til at naboområder kan benytte forbindelsene til å komme seg gjennom området, eller bruke
forbindelsene ut i marka.
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Hensynssoner
Faresone- høyspent H_370
En mindre del av området er regulert med faresone for høyspent. Maks avstand til høyspentlinjen er etter
anbefaling fra Hafslund Nett satt til 6m. Innenfor sonen er det byggeforbud. I tillegg til denne sonen er
det satt krav til en sikkerhetsavstand fra høyspentlinje på minimum 35 meter for oppstillingsplass for
brannbil/lift.
Sikringssone- bevaring av kulturmiljø H-570 1-4
Det er fire av disse sonene innenfor planområdet. Den ene sonen er lagt inne for å sikre bevaring av et
automatisk fredet kulturminne, en dyrkningsflate sørvest i planområdet. De resterende sonene er lagt inn
for å bevare ikke fredede kulturminner etter dialog med kommunen. Kulturminner skal sikres synliggjort i
området med skilting.
Annen veggrunn- grøntareal
Feltene er regulert der hvor det er grøfter og skråninger. Innenfor feltene skal det tilsås med stedegne
plantesorter, og skal opparbeides på en estetisk tiltalende måte.
Parkering
Det er satt krav om maks 2 parkeringsplasser per boenhet, unntak for 1-2 roms leiligheter der kravet er
maks 1,5. Det er også satt et minimumskrav til parkering med minimum 1,2 plasser per boenhet.
Deler av parkeringskravet kan sikres i carporter tilknyttet boligen, garasjer eller plasseres på felles
parkeringsplasser utenfor «tunene». Det er også regulert et eget parkeringsfelt i plankartet for
utfartsparkering i henhold til krav i kommuneplanen.
Veger
Det etableres en hovedatkomstvei inn til området i form av en sløyfe o_SKV1. Kjøreveien er en samlevei
som går over i en atkomstvei etter den østlige avkjøringen til søndre veisløyfe, o_SKV2. Første del av
o_SKV1 er etablert med gang- og sykkelvei, som går over i fortau i østre del av sløyfen. Videre fortsetter
denne forbindelsen som en gang- og sykkelvei/beredskapsvei ned mot Sandnesstubben. Denne gang- og
sykkelveien er regulert med ekstra bredde for å kunne møte standard for beredskapsvei. Søndre veisløyfe,
o_SKV2 er regulert som en atkomstvei, med ensidig fortau. I søndre del av sløyfen er det regulert inn to
avkjørsler for snumulighet personbil, og en bom, for å unngå uønsket gjennomgangstrafikk.
Vegbredder er i henhold til kommunal vegnorm/Statens vegvesens håndbok.
For BKS2 og BKS3 tillates gjennomkjøring av brann, redning- og renovasjonskjøretøy via Olbergveien,
utenfor planområdet. Tilsvarende sikres Olbergveien 11,19,20 og 21 adkomst over BKS2 når dette feltet
opparbeides.
Massebalanse/dyrkbar jord
Det er registrert 41637 m2 dyrkbar jord innenfor planområdet. Det er lagt inn krav om utarbeidelse av
matjordplan til søknad om rammetillatelse. Matjordplanen skal utarbeides med utgangspunkt i
Matjordplan for Vestfold (2016) fra Vestfold fylkeskommune.
Rekkefølgebestemmelser
Rekkefølge for gjennomføring (utdrag)
Det er satt rekkefølgekrav for opparbeidelse av tilstrekkelig infrastruktur for hvert enkelt tiltak/delfelts
brukstillatelse kan gis. I tillegg skal det opparbeides stiforbindelser i tilgrensende grøntområder, og
sikring mot støy.
Det er stilt krav til at det ved brukstillatelse til boenhet nr 150 skal o_SKV1, o_SGS1-3, o_SF2, o_SPA,
f_BNA1-2, f_ST og BOP være ferdig opparbeidet. Dersom brukstillatelse søkes for tiltak som berører
o_SKV2 skal o_SKV2 opparbeides frem til og med feltet som omsøkt tiltak er den del av. Dette sørger
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for at store infrastruktur og fellesarealer vil kunne opparbeides relativt tidlig i utbyggingen av feltet. Blant
annet vil hele grendelekeplassen opparbeides ved boenhet nr. 150.
Det er stilt krav til at fortau langs Sandnesstubben, fra krysset med Eidsvegen til og med Auli senter skal
opparbeides til første byggetrinn.
Det er stilt krav om opparbeidelse av fortau fra Auli senter og frem til Rånåsfoss stasjon før
igangsettelsestillatelse.
For å sikre en samkjørt utbygging langs Sandnesstubben er det også satt krav til at felt BOP skal
opparbeides ved brukstillatelse til felt BBB.
Stiforbindelser i grøntområder tilliggende boligfeltene skal opparbeides til brukstillatelse for det aktuelle
feltet.

2.4.2 Illustrasjoner av planforslaget
Illustrasjonene viser en mulig maksimal utbygging i henhold til forslaget. Illustrasjonene er ikke juridisk
bindende.

Figur 18 Utsnitt midt i planområdet miks av lavblokk m p-kjeller og konsentrert småhus sentralt, minst bratte område

Figur 19 Utsnitt vest i planområdet i relasjon til eksisterende bebyggelse

2.5 Konsekvenser av planforslaget
2.5.1 Redegjørelse for konsekvenser av planforslaget
Overordnede planer og mål
Kommuneplan for Nes 2015-2030
Planforslaget ligger ikke innenfor kommuneplanen til Nes per dags dato, og området er derfor ikke avsatt
til et bestemt formål i kommuneplanen. I likhet med kommuneplan for Sørum, oppfyller planforslaget i
hovedsak bestemmelser i kommuneplanens arealdel.
Kommuneplan for Sørum 2015- 2027
Planforslaget bidrar i hovedsak til måloppnåelse i kommuneplanen, planområdet er avsatt til
boligbebyggelse i kommuneplanen.
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Hensynssone for friluftsliv
Planområdet vil etablere bebyggelse innenfor hensynssone for friluftsliv. Det vil stedvis i eksisterende
hensynssone legges til rette for etablering av bebyggelse. Det henvises til oversikt over disponering av
grønt- og utearealer der det vises andelen grøntstruktur som er tilgjengelig innenfor planområdet. Det
legges til rette for utfartsparkering til marka, gode sykkelforbindelser til turområder, samt store
gjennomgående grøntdrag i planområdet. Planforslaget vil tilrettelegge for forbindelser som viderefører
eksisterende stier.
Rekkefølgekrav (kommuneplan §2.1)
-Felles plan for Auli- Rånåsfoss, rekkefølgekrav Olberg II
I kommuneplanens §2.1 er det fastsatt rekkefølgekrav vedrørende utarbeidelse av felles plan for Auli og
Rånåsfoss av Nes og Sørum kommune, før en så stor utbygging kan tillates.
Opparbeidelse av gang- og sykkelvei mot Auli senter og ny jernbanestasjon, rekkefølgekrav Olberg II
Det er vedtatt nedleggelse av Auli stasjon, og Rånåsfoss vil være nærmeste stasjon til planområdet. Bane
Nor har igangsatt planlegging av ny stasjon med tilhørende tilkomst for gående og syklende. Planforslaget
for Olberg vil sørge for opparbeidelse av fortau fram til Auli senter og frem til plangrense for
reguleringsplan til Bane Nor.
Uteoppholdsarealer og lek
I kommuneplanen er det definert retningslinjer til uteoppholdsarealer. Planforslaget tar utgangspunkt i
disse retningslinjene, med noen justeringer da området tilrettelegges med store andeler allment
tilgjengelige grøntarealer i nærhet til alle boenheter. Det henvises til arealregnskap i kapittel 4 i
beskrivelsen som viser uteoppholdsarealer i sammenheng med felles grøntarealer innenfor planområdet.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus «RP-ATP»
Planforslaget er ikke fullstendig i tråd med RP- ATP, der det legges opp til at mesteparten av veksten skal
foregå i fastsatte prioriteringsområder; Sørum og Frogner. I Nes kommune er Årnes nevnt som prioritert
tettsted. Planforslaget legger opp til utvikling utenfor de prioriterte vekstområdene. Samtidig legger
planforslaget opp til at utbyggingen skal styrke sammenhengen mellom Rånåsfoss og Auli, og
planområdet ligger i kort avstand til Rånåsfoss stasjon.

Stedsutvikling
Planforslaget vil legge til rette for stedsutvikling i nærheten til kollektivpunktet på Rånåsfoss stasjon.
Ambisjoner i overordnede planer om å styrke forbindelsen mellom Rånåsfoss og Auli blir videreført i
planforslaget, gjennom å fortette langs med Sandnesstubben, og bidra til å bedre gang- og
sykkelforbindelser. Det vil ikke etableres funksjoner som vil svekke næringstilbudet i Rånåsfoss eller
Auli sentrum.

Det legges opp til et variert boligtilbud som vil bidra til diversitet i forhold til eksisterende
boligsammensetning. Dagens boligsammensetning består for det meste av eneboliger, frittliggende
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småhusbebyggelse i både Rånåsfoss og Auli. Planforslaget vil medføre et bredere typologiutvalg, og vil
tilpasses flere familiekonstellasjoner og behov enn det som tilbys i dag.
Planforslaget vil også bidra til å binde sammen tettstedene Rånåsfoss og Auli gjennom etablering av
forbindelser og attraktive plasser på tvers og langs av det nye boligområdet. Grøntområdene innenfor
planområdene vil etableres som felles forbindelseslinjer og møteplasser som skal samle og binde sammen
planområdet med områdene rundt. Planforslaget vil også bidra til ny gangforbindelse fra
Eidsvegen/Sandnesstubben og frem til dagens kommunegrense.
I folkemøter/samtaler med naboer er det avdekket ønsker om samlingsplasser/arrangementsplasser der
folk kan møtes. Planforslaget vil medføre etablering av slike møteplasser. Det legges opp til plassering av
en offentlig plass/torg ned mot Sandnesstubben i tilknytning til barnehage. Plassen reguleres til å
inneholde hardt dekke for skating, sykling mv, og skal være tilrettelagt for arrangementer og opphold av
ulik karakter. Lenger sør i området anlegges grendelekeplass, store grønne leke- og utearealer som er
allment tilgjengelig og felles for hele området.

Figur 20 Figuren viser sykkeltid til Rånåsfoss stasjon fra henholdsvis lengst nord i planområdet, midten av planområdet, og fra
Aulifeltet.

Barn og unges interesser
Barn og unges interesser vil bli godt ivaretatt i planforslaget. Med bakgrunn i planområdets beliggenhet
og iboende naturlige kvaliteter, vil det etableres lekeplasser og grøntdrag/plasser mellom og gjennom
nabolagene innenfor området, og barn vil kunne leke og ferdes trygt innenfor området.
Planområdet skal over til Nes kommune 01.01.2020. I den forbindelse vil skolebarna som skal bo
innenfor planområdet tilhøre Auli skole. Avstanden til skolen vil være 500m til 1km unna avhengig av
hvor du bor i planområdet. Innenfor planområdet kommer man seg til Grenseveien mot Auli skole via
gang- og sykkelvei ut av planområdet.
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Fra planområdet er det relativt lang vei til skole i Sørum. Om skolebarn vil sykle til skolen, vil det være
mulig å ferdes trygt til planområdets sørvestre side for deretter å fortsette mot skolen.

Figur 21 Figuren viser at det tar ca 21 minutter med sykkel til Haugtun skole fra
midten av planområdet. Det må påregnes noe lengre tid for skolebarn.

Lekeplasser vil følge retningslinjene i kommuneplanen, som innebærer etablering av nærlekeplasser i nær
avstand til boligene, samt en grendelekeplass som et grønt samlingspunkt midt i feltet.

Figur 22 Figuren viser plassering av sandlekeplasser innenfor planområdet.
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Figur 23 Figuren viser plassering av nærlekeplasser innenfor planområdet

Uteoppholdsarealer
Uteoppholdsarealer avviker noe fra retningslinjene i overordnede planer. I planforslaget er det gjort en
vurdering med hensyn til de store grøntdrag og arealene som blir bevart og videreført innenfor
planområdet. (se siste kapittel).

Landskap
Landskapet er slakt hellende mot vest/nordvest, som tilsier at det er gode muligheter for god organisering
av bebyggelsen slik at solforhold optimaliseres. Boligtunene og uteoppholdsarealene organiseres med
uterom fortrinnsvis mot sørvest, og bebyggelsen plasseres slik at det er mest mulig sikt til Glomma og
elverommet. Utsikten regnes som en av planområdets største kvaliteter, og plankart og bestemmelser
sikrer byggehøyder som medfører en nedtrapping av bebyggelse med terrenget.
Landskapsbearbeiding
Planområdet vil bearbeide terrenget slik at det skapes uteoppholdsarealer med tilfredsstillende helling og
tilpasning til terrenget. Det vil søkes en bearbeiding av terrenget som vil beholde områdets naturlige
profil og utrykk.
Dagens skogs og naturkvalitet for turgåing og fritidsaktivitet innenfor planavgrensningen vil bli redusert
ved konvertering til boligfelter. Avstanden til skog vil bli flyttet tilsvarende lengere imot sydøst.
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Trafikkforhold
Biltrafikk
I beregningene av fremskrevet trafikk er det tatt utgangspunkt i reisevaner for bosatte på Øvre Romerike.
Det kan forventes 3,22 personturer per dag og at 76% av de daglige reisene vil bli utført med bil, som
fører eller passasjer. Med gjennomsnittlig 2,3 personer per bolig kan en ut fra dette forvente 5 daglige
bilturer per bolig (t/r). Bosatte i det nye boligfeltet, fullt utbygget vil dermed generere ca. 3000 bilturer.

Figur 24 Figuren er hentet fra trafikkrapport som følger planforslaget
og viser oversikt over turproduksjon fra feltene innenfor planområdet.

Det er i rapporten beskrevet at arbeidsreisende vil ha hovedvekt mot Oslo- regionen, sannsynlig via
Eidsvegen. Handleturer vil ha hovedretning mot nærsenteret på Auli. Det er derfor lagt til grunn at
trafikkretningen vil være fordelt 50/50 ved krysset mot Sandnesstubben.
I krysset Eidsvegen/Sandnesstubben vil trafikkøkningen som følge av utbyggingen utløse krav til en
kanalisering, men ikke et eget venstresvingfelt. Krysset Aulivegen/Tandbergveien vil ikke utløse krav til
tiltak, trafikkavviklingen vil fungere med den løsningen som er i dag. Ny avkjørsel fra planområdet til
Sandnesstubben må etableres med kanalisering, men krever ikke eget felt for venstresvingende.
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Figur 25 Figuren viser oversikt over infrastruktursystemet.

Utbyggingen av feltet utløser behov for etablering av veisystem, i form av to veisløyfer. Ved etablering
av veiene vil det også, grunnet terrengforhold, bli behov for skråningsutslag. Det er satt krav til at
opparbeidelsen av disse opparbeides på en estetisk tiltalende måte. Den søndre sløyfen vil etableres som
atkomstvei med ensidig fortau. Den nordre veisløyfen vil etableres som samlevei de første 400 meterne,
deretter skifte til atkomstvei etter avkjøringen til søndre sløyfe. Etablering av veisystemet innenfor
planområdet sammen med forbindelse til Aulifeltet vil gjøre det lettere for naboer å bevege seg på tvers
av planområdet.
Gående, syklende og kollektivtrafikk
Planområdet utvikles med fokus på gode forbindelser for gående og syklende. Langs veisløyfe 1, lengst
nord vil det gå en gang- og sykkelvei opp til grendelekeplassen midt i planområdet. Forbindelsen
fortsetter videre som fortau langs sløyfe 2, søndre veisløyfe. Det vil også etableres fortau langs hele
planområdet/Sandnesstubben.
I tillegg til fortau og gang- og sykkelvei etableres det stier/tråkk i alle grøntdragene. Stiene vil kunne
benytter som snarveier/turstier i sommerhalvåret, og som en transportkorridor på ski ut i marka
vinterhalvåret.
Ved etablering av rundt ¼ av alle boligene innenfor feltet vil det etableres en gangforbindelse som knytter
planområdet sammen med Aulifeltet, og lager en helårsforbindelse fra Aulifeltet. Denne forbindelsen vil
gjøre det mer effektivt å komme seg på tvers av planområdet og ned til togstasjonen for beboere på
Aulifeltet.
Skolevei
Etter kommunegrenseflytting vil skolebarn innenfor området sogne til Auli skole. Per nå sogner skolebarn
innenfor området til Haugtun Skole. Planforslaget legger til rette for begge alternativer. Om barn innenfor
planområdet vil sogne til Auli skole, vil skolebarn enten kunne følge fortau/gang- og sykkelsti ned til
Sandnesstubben, eller følge «snarvei/turvei» mot Aulifeltet og fortsette bortover Granveien til skolen.
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Om skolebarn skal gå på Haugtun skole vil det legges til rette for skolebuss enten fra Sandnesstubben
eller bussholdeplass i midten av planområdet. Til begge bussholdeplassene er det sørget for trygge
gangforbindelser slik at skolebarn kan komme seg trygt til transportpunkt.
Innsatsvei / redning
Feltet har adkomst fra Sandnesstubben i nord. For å gi trygghet er planområdet sekundært tilkoblet
Sandnesstubben med en innsatsvei i tilfelle av kritiske situasjoner. Innsatsveien er dimensjonert og
kategorisert som gang/-sykkelsti. Imot Olbergveien langs vestre del av planområdet åpner planforslaget
opp for at gjennomkjøring av rednings kjøretøyer kan passere. Dette sikrer gjensidig innsatsvei i tilfelle
av nødsituasjon for område innenfor og utenfor planområdet.
Parkering
Parkeringskravene er fastsatt med utgangspunkt i kommuneplan, med noen justeringer. Planforslaget har
fokus på mindre bilbruk grunnet nærhet og gode forbindelser til stasjon, samtidig som det erkjennes at
området fortsatt vil være dominert av mer bilbruk en del år fremover. Det henvises til bestemmelser for
konkrete parkeringsforslag.
I henhold til krav i kommuneplanen etableres det plass for utfartsparkering i midten av feltet, i nær
tilknytning til grøntområder og friluftsområder. Fra parkeringsplassen er det kort avstand til marka med
ski og turmuligheter.

Figur 26 Figuren viser utklipp fra plankartet. Feltet o_SPA er regulert til utfartsparkering.

Estetikk og byggeskikk
Bebyggelsen innenfor området vil i hovedsak ligge langs med kotene, og tilpasses terrengforhold slik at
fjernvirkning minimeres. Innenfor området vil det bevares mye stedegen og naturlig vegetasjon, som også
vil bryte opp fjernvirkningen og søke å bevare tomtens naturlige topografi. Åsryggen øverst i planområdet
bevares, slik at bebyggelsen ikke «bryter» den naturlige landskapssiluetten i bakkant.
Førende for planforslaget har vært å tilrettelegge for nabolagsfølelse og identitet. Det er i bestemmelser
satt krav til samhørighet i form og utrykk innenfor hvert enkelt delfelt, slik at nabolag innenfor
planområdet utvikles med identitet og helhet.
Hensyn til omgivelser
Det er lagt vekt på å ta hensyn til bebygde omgivelser/naboer ved at det ikke plasseres høy bebyggelse ut
mot plangrense og tilliggende boligområder. Utnyttelsesgraden samt regulering av grøntforbindelser
sørger for lys og luft mellom og i byggeområdene.
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Området vil ha fjernvirkningskonsekvenser for omgivelsene. Det vil etableres ny bebyggelse der det
tidligere kun var et grøntområde, og bebyggelsen vil være synlig spesielt ved atkomst til Rånåsfoss over
Glomma fra vest.

Figur 27 Illustrasjonen viser planområdet i fugleperspektiv.

Kulturminner
Det ble i 2017 gjennomført en registering av kulturminner på området av Akershus Fylkeskommune. Ett
funn ble konkludert at var fra yngre jernalder og automatisk fredet. Kulturminnet som er registrert fredet
bli sikret i plankartet med hensynssone og tilhørende bestemmelser.
I kulturminneplanen for Sørum kommune er «Kroken» registrert med verneklasse VK3 nedre, som tilsier
at det er et kulturmiljø at lokal verdi, og at det har betydning for tettstedet/grenda. Eiendommen er vist
med ny bebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse, men tunet er ikke gitt formelt vern i denne
planen. Det er vurdert at planforslaget ikke vil ha negative konsekvenser for kulturmiljøet (uendret for
selve gården), men omgivelsene rundt gården vil endres.
Det er i bestemmelser sikret bevaring av automatisk fredede kulturminner, samt at det er sikret bevaring
av 3 kulturminner som ikke er automatisk fredet i henhold til registrering gjort av Akershus
Fylkeskommune i forbindelse med planarbeidet. Planforslaget vil ikke medføre negative konsekvenser for
kulturminner. Kulturminner vil få større synlighet i området ved at det er krav til å sette opp skilt til
kulturminner ved utbygging i nærheten av disse. I tillegg skal de ikke automatisk fredede kulturminnene
benyttes som positive elementer i utformingen av området, og kan integreres i landskapet ved å fungere
som avgrensinger av arealer, del av lekeplasser mv.

Sosial infrastruktur
Planforslaget sikrer etablering av mulighet for barnehage innenfor feltet, i tilknytning til Sandnesstubben.
Etablering av barnehage vil øke kapasiteten i hele nærområdet, og ikke bare innenfor planområdet.
Barn innenfor planområdet vil sokne til Auli skole, som ligger i gangavstand fra planområdet, nærmeste
ungdomsskole ligger i Årnes.
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Teknisk infrastruktur- vann, avløp og overvann
Det er foreløpig noe usikkerhet hvordan vannforsyningen og spillvann skal håndteres for området, men det er
satt krav til at alternativ skal være valgt for avløpshåndteringen og vannforsyning for hele området skal
foreligge og være avklart med kommunen før rammetillatelse kan gis.

Vannforsyning
Årnes vannverk har et høydebasseng på Aulifeltet som har kapasitet til å forsyne planområdet,
høydebassenget ligger i Nes kommune. Det vil være hensiktsmessig å benytte eksisterende høydebasseng
på Aulifeltet. For at dette skal gjennomføres forutsettes et samarbeid mellom Årnes og Blaker vannverk.
Høydebassenget på Auli ligger på k+253, og vil kunne forsyne hele Olbergfeltet med gravitasjon,
forutsatt at det ikke er etablert trykkreduksjon for de lavereliggende områdene.
Spillvann
Nes har meldt at det er kapasitetsproblemer på pumpene mot Fjellfoten renseanlegg, men dette er ikke
nærmere dokumentert. Det er også planlagt ny sjøledning mellom Auli og renseanlegget på Fjellfoten.
Midlertidige tiltak kan være eksempelvis oppgradering av pumpestasjon mellom Olberg og Fjellfoten.
Detaljerte løsninger er sikret i bestemmelser med detaljert VA- plan ved utbygging av hvert enkelt delfelt.
Overvann
Det legges opp til en tre- trinns strategi for håndtering av overvannet. Oppsamling av regnvannet lokalt,
og at dette kan fordrøyes/tilbakeføres til grøntarealer. Det skal legges fokus på forsinkelse og fordrøyning
av overvannet. Flomveier skal sikres ved overskridelse av kapasitet for lokale løsninger.
For planlagt blågrønt drag gjennom planområdet er det viktig at dette trappes for å tilrettelegge for
begrenset fart på vannet, og dermed bedre fordrøyning. Overvannet fra infrastrukturarealer bør ledes hit.
Det vil tilføres flere harde flater til området, som veier og parkeringsarealer mv. Dette vil redusere antall
permeable flater for infiltrasjon og fordrøyning innenfor planområdet. Det er derfor bevart større grønne
felter/grøntdrag innenfor området, som danner arealer for bortledning og fordrøyning av overvann.

Teknisk infrastruktur- strøm og elektrisitetsforsyning
I henhold til merknad fra Hafslund i forbindelse med varsel om oppstart et det beregnet at det er behov for
3 nettstasjoner innenfor planområdet. Det er satt av plass til nettstasjoner i utomhusplan, og videre krav til
manøvreringsarealer for drift og vedlikehold, samt avstandskrav til bebyggelse og infrastrukturarealer.
Det ligger en høyspenningslinje på eiendom 115/3. Denne er sikret i planområdet med hensynssonefaresone for høyspenningsanlegg, med tilhørende bestemmelser som sikrer området mot inngripen i
terrenget som kan være i konflikt med anlegget.
Planforslaget vurderes ikke til å ha negative konsekvenser for strøm og elektrisitetsforsyning.

Universell utforming
Innenfor planområdet er det krevende terreng med tanke på å oppfylle tilgjengelighetskrav. Det refereres
til TEK17 §8.2 «Opparbeidet uteareal med krav om universell utforming» der det står:
Følgende opparbeidet uteareal skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften:
-

Uteareal for allmennheten
Uteareal for boligbygning med krav om heis
Uteareal for byggverk for publikum
Uteareal for arbeidsbygning

Det henvises også til §8.2 2) der det står at «første ledd gjelder ikke der utearealet eller deler av utearealet
etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse.» Flere av grøntområdene og
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grendelekeplassene innenfor området ligger med såpass utfordrende stigningsforhold at det regnes som
utfordrende for personer med funksjonsnedsettelse. Dagens situasjon er lite fremkommelighet, og ingen
grad av universell utforming. Planforslaget anses til å ha positiv konsekvens.
Bebyggelse vil utformes etter TEK17 og gjeldende tilgjengelighetskrav.

Naturmangfold
For å sikre at tiltaket gjennomføres i henhold til Naturmangfoldslovens bestemmelser, har vi nedenfor
vurdert tiltaket i forhold til Naturmangfoldslovens §§8-12. Kilder som er benyttet er Artsdatabanken,
NGU og Miljøstatus.no.
Naturmangfoldslovens § 8 Om kunnskapsgrunnlaget
Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registreringer i artsdatabanken, er vurdert
til å være tilstrekkelig. Det er registrert en art av særlig stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet,
Gråsisik, (MDIR) Planområdet ligger i et skogholt mellom Rånåsfoss og Aulifeltet, hvor det planlegges
bevaring av deler av eksisterende vegetasjon. Formål som reguleres innenfor planområdet er i tråd med
kommuneplanen. Det legges til rette for opprettholdelse av betydelig andel av eksisterende vegetasjon.
Naturmangfoldslovens § 9 Om føre- var prinsippet
Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registreringer i artsdatabanken, er vurdert
til å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslutningen om plangjennomføring vil få for
naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av vegetasjon på tomten vil føre til skade
på naturmangfoldet. Det er utarbeidet en vurdering av naturmangfold innenfor planområdet, og det er
ikke registrert sårbar vegetasjon. Vegetasjon som blir skadet skal tilbakeføres.
Naturmangfoldlovens § 10 Prinsippet om samlet belastning
Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter gjennomføring,
ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener således at man ved fornuftig bruk av
jord og plantetyper vil opprettholde og muligens også forbedre forholdende for naturmangfoldet. Det er
ingen forhold som tyder på at fjerning av vegetasjon på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i
negativ grad. Omfanget for det biologiske mangfoldet av reguleringsplanen vurderes som lite da den
registrerte dammen ikke berøres av utbyggingen.
§11 Kostnadene ved miljøforringelse
Vi kan ikke se at forslaget medfører noen skade på naturmangfoldet. I forbindelse med utbyggingen bør
det tas hensyn til at det finnes svartelistede arter i området og at disse ikke spres ved
masseforflytning etc. Tiltakshaver vil bære alle eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak.
Naturmangfoldlovens §12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette er nødvendig for å
sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utforming og kvalitet som er tilpasset de lokale
utfordringer. Konsekvens av planforslaget vil være at det vil forsvinne skogområder og vegetasjon fra
planområdet ved utbygging av feltet.

Natur- og ressursgrunnlaget
Planforslaget vil transformere et skogkledt område til boligområde. Dette innebærer at friluftsinteresser i
området blir noe berørt, og områder for ferdsel i skog og mark blir noe innskrenket. Samtidig legger
planforslaget til rette for funksjoner som kan bidra til å styrke eksisterende friluftsmuligheter, som
utfartsparkering, grønne forbindelseslinjer som leder ut til stisystemet, samt grendelekeplass og mindre
lekearealer. Planforslaget er vurdert å ikke ha negative konsekvenser for jordbruksinteresser,
skogbruksinteresser, fiskeriinteresser og viltinteresser.

Miljøfaglige forhold
Støy
I forbindelse med trafikkstøy utbyggingen fører med seg vil noe av eksisterende bebyggelse langs
Sandnesstubben bli liggende i gul støysone med fasader og uteplasser. For korrekt beregning av støy og
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støypåvirkning på eksisterende boliger bør det gjennomføres detaljerte beregninger i byggesak når
prosjektområdets terreng, infrastruktur og byggehøyder er endelig avklart. Mulige tiltak kan være lokale
tiltak på uteplasser og fasader, eller en sammenhengende støyskjerm. Støyskjermingstiltak skal vises i
utomhusplan til rammetillatelse.
I nordre sløyfe på området vil det være behov for tiltak på fasader på ny bebyggelse langs med veien. I
annen etasje, se beregning for 4 m, er det flere bygninger som ligger med fasadene i gul sone. Tiltak kan
her være å justere planløsningen, eller skjerme støyfølsomme rom med balkonger.
Skjerming av støy for uteplasser kan utføres med langsgående skjermer eller som lokale tiltak. Det er
kostnader og estetikk som er utløsende faktor for valg.
Støyutsatte boliger befinner seg i hovedsak i nedre del av gul støysone. For disse boligene har man god
effekt av lokale skjermingstiltak. For blokkbebyggelse nederst langs Sandnesstubben er det størst
støypåvirkning, og disse boligene bør skjermes med tett rekkverk på balkonger for å oppnå krav til stille
side. (<55dB)
Lekearealer i form av nærlekeplass og kvartalslekeplass er ved bestemmelser og kart plassert slik at de er
skjermet for støy. Det vil være noe støypåvirkning på grendelekeplass, f_BNA1-2. Grendelekeplassen kan
skjermes ved lokale avbøtende tiltak.
Sol/skygge
Se vedlagte sol og skygge studier for stedstypiske områder, vår- og sommerjevndøgn.
Grunnforhold
Planforslaget anses ikke å ha negative konsekvenser for grunnforhold. Opparbeidelse av veier og
bebyggelse betyr større spredningsarbeider, men massene anses å kunne håndteres innenfor området.
Det er utført en geoteknisk vurdering i forbindelse med planarbeidet, som konkluderer med at lokal
byggegrunn bør undersøkes tiltaksrettet som grunnlag for senere prosjekteringsarbeid, og det er satt krav
til grunnundersøkelser for å fastsette områdestabilitet i byggesak.
Radon
Området er vurdert til å ha moderat til lav forekomst av radon (miljøstatus.no), radonvurdering i
forbindelse med utbyggingen er ivaretatt i teknisk forskrift.

Risiko- og sårbarhet
Skred
Det er i den geotekniske vurderingen som følger planmaterialet konkludert med at det er nødvendig å
utføre grunnundersøkelser for å undersøke områdestabilitet på deler av området. Det er undersøkt
områdestabilitet i detaljreguleringsfase, og det er bekreftet tilfredsstillende områdestabilitet.
Klima
Området ligger ikke værhardt til, men arealene ligger innenfor et relativt åpent område, noe som kan gi en
del vind. Avbøtende tiltak kan for eksempel være intern organisering av bebyggelsen slik at ikke
bebyggelse skaper lokale dårlige vindforhold.
Naturverdier
Det er dyre- og planteliv i området (skogsområde), og omliggende arealer må derfor sikres mot skadelig
avrenning fra planområdet, spesielt i anleggsperioden. Avrenning til elverommet/Glomma må også sikres,
selv om dette er i god avstand fra planområdet.
I henhold til rapport om naturmangfold som følger planmaterialet er det ikke vurdert at utbyggingen vil
ha negative konsekvenser for naturmangfoldet.
Teknisk infrastruktur
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Det er undersøkt at det finnes muligheter for sikre flomveier i og utenfor planområdet. Videre
prosjektering skal avdekke plassering og typer fordrøyningsløsninger for overvann. Det er avsatt
tilstrekkelig plass innenfor planområdet til bortledning og fordrøyning av overvannet. Det ligger to
overvannsledninger over området som må vurderes flyttet i forbindelse med opparbeidelse av området.
Det er foreløpig noe usikkerhet hvordan spillvann skal håndteres for området, men det er satt krav til at
alternativ skal være valgt for avløpshåndteringen og vannforsyning for hele området skal foreligge og være
avklart med kommunen før rammetillatelse kan gis.
Kulturminner og kulturmiljø
Det er funnet flere kulturminner innenfor området, hvorav ett, en dyrkningsflate i den sørvestre delen av
planområdet er registrert som automatisk fredet. Området sikres i plankart med hensynssone og tilhørende
bestemmelser. Resterende kulturminner som ikke er automatisk fredet sikres med hensynssone rundt
registrert kulturminnes avgrensing. Automatisk fredet kulturminne sikres med sone minst 5 meter rundt
det registrerte kulturminnet.
Husmannsplassen Kroken ligger innenfor planområdet. I følge kulturminneplanen er husmannsplassen
registrert med verneklasse 3 (nedre), og består av et nyere bolighus, en eldre laftet stue og stabbur samt
driftsbygning. Verneklassen tilsier at husmannsplassen har lokal verdi, og betydning for tettstedet. Det er
lagt en grønn buffersone rundt eiendommen.
Støy
Det er utarbeidet notat vedrørende støy, og ny bebyggelse vil sikres mot støy ved avbøtende tiltak
gjennom bestemmelser.
Det vil til tider være anleggstrafikk til planområdet, sammen med en byggeplass som vil ha noe høye
konstruksjoner og liknende frem til byggetiltakene er ferdigstilt. Det bør, før bygging igangsettes, sendes
brev til naboer angående anleggstiden, slik at man i størst mulig grad forbereder nærområdet på hva som
skal skje. Det må også vurderes hvorvidt det er nødvendig å gjerde inn områder som er under oppføring.

Økonomiske konsekvenser
-

Formål med betegnelse (o_ ) i plankartet er tiltenkt overtatt av det offentlige.
Planen vil medføre behov for endring av tomtegrenser og eierforhold
Veiarealer skal overtas av kommunen.
Teknisk infrastruktur må opparbeides og offentlig infrastruktur bli overtatt av kommunen eller
Statens vegvesen. Detaljer rundt dette kan avklares i utbyggingsavtale.
Utbyggingen vil belaste dagens offentlige tekniske infrastruktur.

3 Medvirkning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Akershus Fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Jernbaneverket
ROM Eiendom
Statens Vegvesen
NVE
Sørum kommune
Nes kommune
Nedre Romerike Brann- og redningsvesen
Hafslund Nett AS
ROAF
Johnsen
Hermansen mfl
Thalberg
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22.11.2016
20.10.2016
19.10.2016
21.10.2016
21.10.2016
17.10.2016
20.10.2016
20.10.2016
06.10.2016
10.10.2016
03.10.2016
20.10.2016
Ikke datert
16.10.2016

15
16

Brathne
Corneliussen

01.12.2016
20.10.2016

Akershus fylkeskommune
-AFK viser til «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus»/RP- ATP (14.12.15). Et av
planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.
-Videre bemerker AFK rekkefølgekravet om felles plan for Auli og Rånåsfoss før utbyggingen av Olberg
2.
-Fylkesrådmannen krever at det gjennomføres en arkeologisk registrering.
-AFK er opptatt av at kommunen prioriterer videreutvikling av steder fastsatt som prioriterte tettsteder
som Sørumsand og Frogner, i henhold til RP- ATP og kommunens arealstrategi. AFK bemerker videre at
utvikling av Olberg/Kroken bør skje på en måte som styrker Rånåsfoss- Auli som tettsted, og en felles
plan for Rånåsfoss- Auli bør ligge til grunn. Fylkesrådmannen mener et reguleringsarbeid for området bør
avvente en felles plan. I arbeidet ble revisjon av kommuneplanen mener fylkesrådmannen deler av
området bør vurderes tatt ut av kommuneplanen, eller legges på vent som et fremtidig utbyggingsområde.
-Om vurderingene skulle tilsi at en videreutvikling av området langt på vei er forenelig med målene i RPATP, mener fylkesrådmannen det er viktig at utbyggingen skjer på en måte som styrker Rånåsfoss som et
tettsted, og bygger opp under kollektivtransporten og bruk av sykkel og gange, jf. Retningslinje R4 i RPATP. Dersom det legges frem et planforslag som legger til rette for småhusbebyggelse i hele det varslede
planområdet, vil fylkesrådmannen vurdere å legge frem en sak for fylkesutvalget med forslag om å
fremme innsigelse til planen.
Forslagstillers kommentar
Det er foretatt en arkeologisk registrering av området. Undersøkelsen og resultater er beskrevet i
planbeskrivelsen. Forslagsstiller er innforstått med at utviklingen innenfor feltet ikke er fullstendig i tråd
med retningslinjene i RP-ATP. Området ligger i nærheten av Rånåsfoss stasjon, og det legges til rette for
gode gang- og sykkelforbindelser, matebuss etc ned til stasjonen. Planen legger i tillegg til rette for
raskere vei/snarvei med vedlikehold mellom Aulifeltet og Rånåsfoss, slik at flere kommer seg raskere til
stasjonen.
Det legges ikke til rette for småhusbebyggelse på hele feltet. Planforslaget vil legge til rette for
blokkbebyggelse, lavblokkbebyggelse, samt rekkehus og eneboliger. Det vil fokuseres på å tilby tettere
boformer innenfor området. Det vil ikke etableres næringsbebyggelse eller sentrumsfunksjoner som vil
trekke aktiviteten fra Auli og Rånåsfoss sentrum. Planforslaget vil heller legge til rette for å styrke
forbindelsen mellom de to tettstedene, slik at Auli og Rånåsfoss blir knyttet bedre sammen. Forslagsstiller
ber om at situasjonen må ses i sammenheng med byggetrinn, og at området vil utvikles over flere år.
Boligbyggeprogram for Sørum beskriver en utbyggingstakt på 30 boliger årlig. Det henvises også til siste
kapittel i planbeskrivelsen.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen fraråder at man går videre med planarbeidet da planen ikke er i tråd med Regional plan for
areal- og transport, fordi det høye antallet boliger vil vanskeliggjøre målet om sentralisert vekst i de
prioriterte tettstedene Sørumsand og Frogner.
Dersom kommunen velger å gå videre med planarbeidet er det 40-50 dekar dyrkbar jord ifølge NIBIOs
kart. Fylkesmannen anbefaler at jordressursene i området tas vare på. Det bør innarbeides at matjordlag
og øvrig jordsmonn skal tilføres landbruksområder og benyttes til matproduksjon.
Fylkesmannen forutsetter at det utarbeides en utredning om kollektivdekning og at området får høy
kollektivdekning og at det blir kort gangavstand til Rånåsfoss stasjon for hele feltet. Det bør sikres
snarveier som kan brøytes. FM forutsetter at kommuneplanens krav om gang- og sykkelvei fra stasjonen
til Auli senter følges opp i planen. Det forventes at den totale boligbyggingen i kommunen oppfyller
kravene til boligfordeling, jf. Retningslinje R3 i RP-ATP.
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Forslagsstillers kommentar
Bestemmelser vil innarbeides i planmaterialet om bruk av jordressursene i området. Det er satt krav til
innlevering av matjordplan til rammetillatelse. Kollektivdekning på området vil utredes i forbindelse med
planmaterialet. Kravet om gang- og sykkelvei skal videreføres i planmaterialet. Kravet om gang- og
sykkelvei fra Rånåsfoss stasjon til Auli senter videreføres i detaljreguleringen i form av
fortausforbindelse, da dette er hensiktsmessig med tanke på tilgjengelige arealer. Det henvises ellers til
forslagsstillers svar til Akershus Fylkeskommune, samt argumentasjon, siste kapittel i planbeskrivelsen.
Jernbaneverket
JBV informerer om viktigheten av utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser. Videre informeres det
om at planarbeidet med gang- og sykkelvei vil berøre områder der JBV har pågående planprosjekter for
stasjonen. Det bes om at JBV involveres i videre prosess.
Forslagsstillers kommentar
Info tas til etterretning.
ROM Eiendom
ROM Eiendom bemerker at planområdet ligger innenfor gang- og sykkelavstand fra Rånåsfoss stasjon.
ROM oppfordrer derfor til å vurdere varierte bolig-typologier for å oppnå en høy arealutnyttelse, i
samsvar med føringer for knutepunktutvikling. Det bør legges til rette for en mest mulig direkte trygg
gang- og sykkelvei mellom stasjonen og de ulike deler av utbyggingsfeltet.
Forslagsstillers kommentar
Det skal vurderes varierte boligtypologier, og stedvis høy arealutnyttelse. Det skal legges til rette for
effektive gang- og sykkelforbindelser mot stasjonen. Kravet om gang- og sykkelvei fra Rånåsfoss stasjon
til Auli senter videreføres i detaljreguleringen i form av fortausforbindelse, da dette er hensiktsmessig
med tanke på tilgjengelige arealer
Statens Vegvesen
-SVV påpeker at utvikling i dette området er i strid med satsing på vekst i Sørumsand. Det vises også til
kravet om felles plan for Auli og Rånåsfoss før en utbygging kan tillates.
-SVV anbefaler at utbyggingen reduseres sterkt, og at det utarbeides en felles plan i tråd med
rekkefølgebestemmelsene før det settes i gang arbeid med reguleringsplan.
-Det forventes at kravet om gang- og sykkelvei mot Auli senter og Rånåsfoss stasjon opprettholdes,
kravet sees som ufravikelig.
-Tiltak som berører fylkesveien må godkjennes (teknisk plan og byggeplan) av SVV. Det anbefales at
planen ikke legges ut til offentlig ettersyn før SVV har godkjent planene.
-Det må redegjøres for trafikale konsekvenser, SVV vil bruke denne som grunnlag for vurdering av tiltak
på gang- og sykkelveien.
Forslagsstiller kommentar
Forslagsstiller er innforstått med krav om felles plan samt, retningslinje av regional transportplan.
Kravet om gang- og sykkelvei fra Rånåsfoss stasjon til Auli senter videreføres i detaljreguleringen i form
av fortausforbindelse, da dette er hensiktsmessig med tanke på tilgjengelige arealer. Byggeplan og
teknisk plan kan oversendes SVV for gjennomgang før planen legges ut til offentlig ettersyn. Bane Nor
har varslet oppstart av detaljregulering frem til Eidsvegen/Sandnesstubben.
NVE
NVE informerer om deres ansvar i forhold til planprosessen, og bemerker at dersom planarbeidet berører
noen av temaene i NVEs sjekkliste for arealplaner skal NVE ha planen på høring.
Forslagsstillers kommentar
Det skal utarbeides en geoteknisk vurdering i forbindelse med planarbeidet, og forslagsstiller er kjent
med NVEs sjekkliste for arealplaner.
Sørum kommune

[39]

Ved utarbeidelse av planen må det også være dialog med Nes kommune. Det er viktig å se på hvordan
utviklingen påvirker både Auli og Rånåsfoss, utbyggingen av feltet og nedleggelse av Auli stasjon vil
knytte tettstedene sterkere sammen.
Planavgrensningen må avklares i forhold til plangrense for regulering av Rånåsfoss stasjon. Veg og
ganglinjer må knytte seg til det eksterne nettet på en god måte.
Det minnes om rekkefølgekravet om gang- og sykkelvei, og at det må være minimum en atkomstvei og
en beredskapsvei til Olberg. Det må også vurderes eventuelle veier for matebusser.
Det minnes om at Husmannsplassen Kroken er vurdert til å være et kulturminne med lokal verdi, og at
hensynet til denne husmannsplassen er viktig i det videre planarbeidet.
Teknisk
Dagens renseanlegg på Rånåsfoss har ikke kapasitet for det antall boliger for det det planlegges for, og
det må legges nye avløpsledninger. Det skal legges opp til at overvann håndteres lokalt. Videre beskrives
kommunens retningslinjer i forhold til håndtering av overvann og flom.
Forslagsstillers kommentar
Bane Nor har varslet oppstart, og avgrensing tilpasses denne. Det fokuseres på å binde sammen området
med omgivelsene på en god måte, og prosessen om planarbeidet benyttes til å se på konsekvenser som
følge av utviklingen for Rånåsfoss og Auli samlet. Bemerkninger om gang- og sykkelvei, kulturminner og
overvann tas til etterretning og skal utredes videre i planprosessen.
Nes kommune
Det bemerkes at handelsområdet på Auli senter er nærmest til planområdet, og at barnehage, skole og
andre servicetilbud ligger i nærhet til planområdet. Kommunen mener det er viktig at planarbeidet
ivaretar og tilrettelegger for gang- og sykkelforbindelser samt forbindelseslinjer i grøntstruktur mellom
Auli og det nye boligfeltet.
Det minnes på rekkefølgebestemmelsen i kommuneplanen som krever utarbeidelse av felles plan for Auli
og Rånåsfoss før en så stor utbygging kan tillates.
Forslagsstillers kommentar
Infoen tas til etterretning. Ønske om gode tverrforbindelser skal videreføres i planmaterialet.
Forslagstiller er informert om rekkefølgekravet om felles plan.
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
-Brannvesenet anser det som viktig at krav gitt i byggeteknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskapet blir ivaretatt.
-Brannvesenet ber om at det benyttes hydranter i stedet for brannkummer, og gir eksempel på en
bestemmelse i henhold til dette.
-Brannvesenet bemerker videre at det må være tilstrekkelig kapasitet i VA- nettet til å gjennomføre
planen, eller planer om hvordan dette skal løses. Det må også være to uavhengige atkomstmuligheter for
utrykningskjøretøy. Tilgjengelighet til omkringliggende bebyggelse må ikke bli forringet. Tilrettelegging
for brannvesenet skal vises i utomhusplan.
Forslagsstillers kommentar
Informasjonen tas til etterretning.
Hafslund nett AS
-Hafslund informerer om elektriske anlegg i det aktuelle planområdet, og at planforslaget må ta høyde for
disse.
-På tvers av eiendommen 115/3 går det en høyspenningsluftledning der byggeforbudssonen skal være 6
meter fra nærmeste strømførende ledning.
-Basert på opplysninger vil Hafslund anslå at det er behov for 3 nye nettstasjoner innenfor planområdet. --Det informeres om krav til manøvrering og avstander/sikkerhet rundt nettstasjoner.
Forslagsstillers kommentar
Info angående avstand til høyspenttraséer tas til etterretning. Planforslaget vil utrede behovet for
nettstasjoner og plassering av disse i planprosessen.
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ROAF
ROAF ber om at de blir involvert i planlegging av renovasjonsløsninger på et tidlig tidspunkt. Det gis en
generell tilbakemelding på at renovasjonsløsninger ønskes etablert utenfor fellesområder og lekeplasser,
dette av hensyn til trafikksikkerhet og fremtidige beboere.
Forslagsstillers kommentar
Informasjonen tas til etterretning. Resultat av dialogmøte er innarbeidet og tilrettelagt for i planforslag.
Forslagsstiller er informert om at aktuelt renovasjonsselskap innenfor planområdet fremover er ØRAS.
Freddy og Bjørg Johnsen
Johnsen ber om at traktorveg som går fra husene ved 118/75 opp til skogsteig ikke berøres i planarbeidet
slik at det fortsatt er tilkomst til skogen.
Forslagsstillers kommentar
Tas til etterretning. Eiendom 118/75 er ikke inkludert i avgrensingen, det er illustrert mulighet i
illustrasjonsplanen for tilkobling av traktorveg til veinett inne på boligområde. Traktorvegen vil ikke bli
berørt før utbygging innenfor området igangsettes, som tilsier at da eventuell skogsteig vil bli omgjort til
boligområde i tråd med formålet som foreslås regulert.
Hermansen m.fl
Hermansen m.fl reagerer på antall boliger i området, og opplever at det ikke er kapasitet i infrastrukturen
for en slik utbygging. Det bemerkes at togtilbudet med stasjonsområdet er sprengt, og fylkesveiene er
ikke dimensjonert for mer trafikk. Utbyggingsperiode med anleggstrafikk bekymrer naboene.
Naboene ber om at det spares på naturområdene, slik at området også i fremtiden kan benyttes til
rekreasjon.
Forslagstillers kommentar
Informasjonen tas til etterretning
O. Thalberg
Thalberg ønsker at det tas hensyn til eiendommen, spesielt med tanke på solforhold. Det ønskes at det tar
høyde for at deres hus ligger lavt i terrenget, og at det derfor ikke er ønskelig med høy bebyggelse nært
opptil hus. Det vil settes opp gjerder mot alle naboer.
Forslagsstillers kommentar
Kommentarene tas til etterretning. Planforslaget skal etterstrebe nedtrapping av bebyggelse mot naboer.
Øyvind A. Brathne
Brathne er bekymret for avstanden til togstasjon når Auli stasjon legges ned. Brathne bor på Aulifeltet og
ser stor fordel av å i fremtiden kunne krysse Olberg- feltet på vei Rånåsfoss stasjon.
Forslagsstillers kommentar
Informasjonen tas til etterretning
Pål E. Corneliussen
Corneliussen bemerker at Eidsvegen er smal og har dårlig stand, og ønsker en omkjøringsvei forbi
Rånåsfoss gjennom planområdet. Det vises flere situasjoner/bilder som viser utglidning og det
Corneliussen beskriver som farlige trafikkforhold. Ny gangforbindelse langs Eidsvegen vil hjelpe noe.
Det beskrives mer utfyllende manglende trafikksikkerhet, spesielt med tanke på barn som krysser veien
og flere hus som har direkte atkomst til Eidsvegen.
Corneliussen forventer at planarbeidet utreder stier, tråkk og skiløyper, og bemerker at planområdet er
flittig brukt av befolkningen på Auli og Rånåsfoss. Det ønskes grønne belter gjennom det nye området.
Forslagsstillers kommentar
Info tas til etterretning.
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4 Forslagsstillers argumentasjon
4.1 Forslagsstillers faglige begrunnelse
Planforslaget vil legge til rette for en positiv stedsutvikling i Rånåsfoss- Auli. I hele planprosessen og som
styrende mål «tags» for prosjektutviklingen har planforslaget hatt fokus på følgende hovedgrep, som også
har blitt introdusert i innledningen av planbeskrivelsen:

Rånåsfoss og Auli til ett tettsted- hvordan kan planforslaget bidra til god stedsutvikling
«Tag 1» beskriver mål om at utviklingen av områdene skal koble Aulifeltet og Rånåsfoss sammen. Ved
kommunegrenseflytting vil dette innebære at Rånåsfoss og Auli vil ligge i samme kommune. Planområdet
ligger i dag mellom Aulifeltet og Rånåsfoss, uten mulighet for helårs snarveier gjennom området for
innbyggere på Aulifeltet. Planforslaget legger til rette for at reguleringsplanen medfører etablering av
snarvei fra Aulifeltet til Rånåsfoss som kan brøytes. Funksjoner som nytt torg, barnehage med
lekeområder og grendelekeplass i planområdet vil også kunne skape sosiale attraksjonspunkter som kan
samle innbyggere fra både Auli og Rånåsfoss. Grøntdrag regulert inn på plankartet vil opparbeides med
stiforbindelser, og disse vil også kunne brukes som transportkorridorer for skigåere ut i marka.
Forbindelsene på tvers av området vil også gripe inn i naboområder og knytte naboene til feltet på
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forbindelsesnettverket innenfor og igjennom planområdet. Forslagsstiller ser på planforslaget som et
verktøy for å samle Rånåsfoss- Auli til ett tettsted.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Det legges til rette for en utvikling utenfor de definerte vekstområdene, Sørum, Årnes og Frogner, som
ikke er i tråd med R3- retningslinje fra «regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus». Dette
momentet er blitt påpekt av flere regionale myndigheter, og forslagsstiller ser problemstillingen.
Olbergområdet ligger stort sett, avhengig av hvor du befinner deg i planområdet, i gangavstand rundt 11,5 km til togstasjonen. Det legges til rette for gode sykkel- og gangforbindelser, og tilføres nye kvaliteter
til tettstedene som ikke finnes i dag. I henhold til RP-ATP er 1 km ofte definert som gangavstand i
arealplanlegging, at det er akseptabelt å gå 5- 10 min til holdeplass for kollektivtransport. Deler av
planområdet ligger innenfor dette, mens noen deler av planområdet ligger 1,5 km unna togstasjonen.
Forslagsstiller mener det er rom for å si at det er håndterbar gangavstand til stasjonen fra planområdet.
I retningslinje R4, står det at «Det forventes at utvikling utenfor prioriterte vekstområder begrenses til det
som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø, og skjer innenfor rammene av
dimensjoneringsgrunnlag for vekst som er beskrevet i R3. Utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør
skje innenfor allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges til rette for en utvikling som
bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gange.»
Forslagsstiller mener at planforslaget bidrar til å skape kvalitet og et bedre bomiljø, som styrker
sammenhengen mellom tettstedene, og at planforslaget samlet bidrar til bedre bokvalitet på AuliRånåsfoss. Dette kan bidra til å unngå lokal befolkningsnedgang, og at det er hensiktsmessig å tillate
vekst nær etablerte kollektivpunkter (Rånåsfoss st.) Planforslaget legger til rette for utvikling ved et
etablert kollektivpunkt, som ved styrking av Kongsvingerbanen vil bli et enda bedre transporttilbud. Det
legges i tillegg til rette for gode forbindelser til Aulifeltet, Auli senter og nye forbindelser mot Rånåsfoss
stasjon.
Planforslaget vil tilrettelegge for boligutvikling i et område som er regulert til formålet i overordnet plan,
i gjeldende kommuneplan er hele området regulert til boligbebyggelse, og det er gitt rom for utbygging av
610 boliger innenfor feltene. Det skal bygges med variasjon i boformer, størrelser og typer, og
hovedvekten legges på konsentrert småhusbebyggelse. Planforslaget vil forholde seg til utbyggingstakten
definert i boligprogrammet, som p.t ligger på 30 boliger per år. Det vil dermed si at med de
retningslinjene for området som er lagt foreløpig, vil utbyggingen foregå over mange år. Det legges til
rette for et det kan skje boligutvikling innenfor et stort område, men man må se dette i sammenheng med
at utbyggingstakten er såpass beskjeden.
Det er tilfredsstillende sosial infrastruktur i form av skolekapasitet i Auli, på Auli skole. Planforslaget vil
ikke utløse behov for skoleutbygging. Barnehage vil kunne etableres innenfor feltet for å sikre
barnehagekapasiteten.
Styrke forbindelsen mellom dagens tettsteder- gode kommunikasjonslinjer
Planforslaget vil medføre en oppgradering av omgivelsene langt aksen Rånåsfoss- Auli, og vil bidra til at
dette blir en mer attraktiv forbindelse for gående og syklende. Langs denne aksen fører planforslaget med
seg etablering av ny samlingsplass/torg, barnehage, og en generell forskjønning av omgivelsene. Dette er
i henhold til intensjonen beskrevet i «tag2».
Det er viktig at eksisterende tettsteder opprettholder sin attraktivitet og aktivitet. Det vil ikke etableres
næringsfunksjoner i planområdet, eller funksjoner som vil erstatte eller svekke tilbudene på verken
Rånåsfoss eller Auli. Planforslaget har ikke som intensjon å trekke aktivitet ut av de eksisterende
tettstedssentrum, men vil arbeide for å styrke forbindelsen mellom dem.
Utbyggingen vil forsterke eksisterende handelstilbud på Auli. Dagens handelstilbud er tilstrekkelig for å
forsyne utbyggingen, attraktive handelstilbud i Årnes og Sørumsand vil fremdeles trekke kunder med et
bredere handelsgrunnlag enn lokalt på Auli.
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Dyrkbar mark
Innenfor planområdet er det, i forhold til planområdets størrelse, registrert mindre mengder dyrkbar mark.
Det er flere steder i de prioriterte tettstedene Sørumsand og Årnes, at det må tas av dyrkbar mark for å få
til den fortettingen som det legges til rette for gjennom 80/20- fordelingen som følger av RP-ATP. Det er
forbundet med tidkrevende og utfordrende prosesser å få til fortetting av områder med dyrkbar mark.
Attraktive møte- og samlingsplasser
Samlingsplassen er plassert sammen med barnehagen, langs Sandnesstubben. I analyse av området, og
basert på tilbakemelding fra innbyggere er det kommunisert mangel på felles samlingsplass i tettstedene.
Forslagsstiller ønsker å danne en nabolagsplass. Her vil det være sitte- og oppholdsmuligheter, møblering
som gir rom for aktiviteter som skating, muligheter for arrangementer i forbindelse med 17. mai- feiring
og juletrefest, og etablering av grende- eller forsamlingshus for nabolagsforeninger eller lag.
Samlingsplassen er et ønsket sosialt supplement i området, og vil videre bidra til å styrke forbindelsen
mellom Auli og Rånåsfoss.
Adkomst til områdets møte- og samlingsplasser, eksisterende lysløype og turstier videre ut i marka er lett
tilgjengelige og tilrettelagt for ved mulighet til busskjøring frem sentralt i planområdet, utfartsparkering
og stisystemer.
Fra torget langs Sandnesstubben vil det etableres et grøntdrag gjennom boligområdene og opp til
grendelekeplassen midt i området. Forslagsstiller ønsker med dette å legge til rette for at allmennheten har
tilgang til en grønn og attraktiv forbindelse inn til lek og opphold i planområdets grønne samlingspunkt.
Skape grønne forbindelser og plasser er i henhold til intensjonen i «Tag 4», om å skape nabolagsfølelse,
samlingsplasser og aktiviseringspunkter.
Uteoppholdsarealer
Et viktig fokus i planarbeidet har vært at området skal ha et grønt og naturlig preg. Det er gjort en
avveining underveis i prosessen der det er redusert noe på uteoppholdsarealkravet i forhold til
kommuneplanen, da planen innehar store grøntområder.
Som omtalt tidligere i planmaterialet avviker planforslaget noe fra kommuneplanen i krav til
uteoppholdsarealer. Under ses en sammenligning av kommuneplanens arealkrav og planforslagets krav.
Første tabell belyser avviket i forhold til kommuneplanen. I planforslaget er det tatt høyde for etablering
av store felles grøntområder. Forslagsstiller ser de store grøntarealene i sammenheng med
uteoppholdsarealer til leiligheter i 4- og 8-mannsboliger samt blokkbebyggelse. Det er derfor satt krav til
uteopphold for disse typologiene på 25 m2 pr boenhet.
Den nederste tabellen viser at om planforslaget medberegner alle arealer avsatt til naturområdegrønnstruktur og turdrag, ligger planforslaget langt innenfor kravene i kommuneplanens arealdel.
Forslagsstiller vurderer derfor at planforslaget oppfyller krav til uteopphold i kommuneplanen.
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Figur 28 Tabellen viser sammenligning med MUA- krav i kommuneplanen, samt belyser mengden grøntareal som er tilgjengelig
innenfor planområdet.

Beholde eksisterende turstier og grønne forbindelser- videreutvikle områdets grønne preg
Trygge og gode gangforbindelser vil sørge for god internkommunikasjon innenfor planområdet. Dette vil
blant annet skape attraktive snarveier og kommunikasjonslinjer fra Aulifeltet mot Rånåsfoss stasjon.
Langs tverrforbindelsene skapes mindre og større plasser i form av lekeplasser og grønne
samlingsområder for boliger, og sentralt i områder ligger grendelekeplassen som området grønne
sentrum. Grendelekeplassen er lett tilgjengelig for boligområder også utenfor selve planområdet. Arbeidet
med grøntdragene har vært et sterkt fokus i planprosessen, og er i henhold til «Tag 3», som omhandler å
beholde eksisterende samt å skape nye grønne forbindelser. Differensierte stiforbindelser er vektlagt i
planforslaget, så der året rundt er passende forbindelser. Om sommeren er der tråkkstier igjennom
grøntområder og på tvers av feltene. Om vinteren er det mulighet for forbindelser på ski til lysløype og
adgang til brøytede stier om vinteren for sykler og gående. Planforslaget sikrer helårsaktivering av planog nærområde.

Innsatsveier
I planforslaget er det lagt vekt på sikkerhet og på en sekundær innsatsvei til planområdet i nord via gangsykkelsti frem til Sandnesstubben. Også på tvers til nabofeltet Rånåsfoss og Olbergveien i vest, er der i
planforslaget åpnet for gjennomkjøring av redningskjøretøyer.
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Figur 29 Illustrasjonen viser tun i boligområdet med utsikt og forbindelse til grendelekeplassen.
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