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Kommunens arealstrategi
• Boligbyggingen skal styres mot 

fortetting i utvalgte områder

• Fortetting i resten av kommunen skal 

begrenses

Utsnitt av strategisk arealkart 2017-35

• Boligbyggingen skal konsentreres til 

sentre og kollektivknutepunkter som 

ligger til eksisterende banetraseer.

• Utbyggingen skal være arealeffektiv 

og konsentrert



Kommuneplan 2017-35 

Haslum sentrum  - fremtidig sentrumsformål og  hensynsone felles planlegging

«Felles planlegging kan være områderegulering ev. annet plangrunnlag som 

sikrer samarbeid om planløsning og gjennomføring av felles utbygging. 

Som et minimum skal det lages et planprogram som avklarer videre 

planprosess»

Avvikssone for støy







Haslum «sentrumsområde» - dagens situasjon 
Næring konvertert til bolig

Næring kan konverteres til bolig

Næring regulert til konsentrert 
boligbebyggelse

Næring - forretninger

Næring diverse

Næring - bilutleie

Næring - dagligvare

Bolig kan transformeres til bolig 
med høyere utnyttelse

Innfartsparkering kan utvikles til 
sentrumsformål



Forslag til planprogram

Innledning: Hensikt, premisser og føringer for videre 

detaljregulering

Prosess knyttet til utarbeidelse av selve planprogrammet

Kort beskrivelse av planområdet

Utredningsbehov ved detaljregulering

Forslag til hovedgrep for detaljregulering av hele eller deler av 

området

Saksgang så langt

Lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget 29. august   2019

Åpent informasjonsmøte med ideverksted  16. oktober 2019

Høringsfrist for innspill 27. oktober 2019



Forslag til planprogram

Formål/hensikt

Videreutvikling av Haslum som lokalsenter

Varierte boligstørrelser, god arkitektur og gode uteområder

Tilrettelegging av offentlig møteplass og lekeplass

At områdets særpreg, historiske trekk og viktige kulturminner blir tatt 

vare på, og at ny bebyggelse tar hensyn til stedets identitet og særpreg, 

samt eksisterende og omkringliggende bebyggelse

Styrking av adkomst for fotgjengere/ syklister til T-banestasjonen

Styrking av gang-/ sykkelforbindelser og blågrønn struktur

Etablering av hovedsykkelvei i Kirkeveien



Forslag til planprogram

Viktigste temaer som ble tatt opp på ideverkstedet i oktober 2019 !

Haslumhuset (positivt eller negativt, beholde, bygge om/på/til, rive)

Næring/butikk (ønskes av de fleste)

Lekeplass (ønskes av mange)

Møteplass (ønskes av mange)

Trafikksikkerhet (viktig for mange)

Saksgang så langt

Lagt ut til offentlig ettersyn av planutvalget 29. august   2019

Åpent informasjonsmøte med ideverksted  16. oktober 2019

Høringsfrist for innspill 27. oktober 2019



Planutvalgets vedtak i møte 29. august 2019

Boligområdet øst for Haslumhuset settes av til småhus og rekkehus med maks 3 etasjer.

Husene skal ha saltak.

Området vest for Kirkeveien beholdes som i dag.

Kommunedirektørens forslag til plangrepPlanutvalgets  plangrep 



Alternativ BAlternativ A

Alternativ A - er utformet i henhold til planutvalgets vedtak 29.8.2019. Dette alternative innebærer at den kommunale 

innfartsparkeringstomten ikke innlemmes i lokalsenteret på Haslum, men beholdes som åpen innfartsparkering.  Videre at arealene mot 

Kolleveien og gangveien inn til T-banestasjonen beholdes som boligområde, men med rekkehusbebyggelse i inntil 3 etasjer. 

Alternativ B  - åpner for at arealene som er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanen kan videreutvikles som del av lokalsenteret på 

Haslum, samtidig som innfartsparkeringen kan opprettholdes og det kan innpasses mer næringsareal og flere leiligheter. 


