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Langsiktig vekstgrense: 

I forbindelse med Regional plan for areal og transport (RPAT) forventer regionale myndigheter 

at kommunene definerer en langsiktig avgrensing av de prioriterte vekstområdene. 

Avgrensingen skal defineres på grunnlag av ønsket langsiktig utvikling av stedet. Prinsipper om 

gangavstand mellom viktige funksjoner er et viktig kriterium for fastsetting av grensen. 

Definisjon i RPAT: 

«I kommuneplanens arealdel forventes det at det skal defineres en langsiktig avgrensning av 

de prioriterte vekstområdene med utgangspunkt i dagens byggegrense. Avgrensningen 

fremgår av plankart eller temakart, og defineres på grunnlag av ønsket langsiktig utvikling av 

stedet. Prinsipper om gangavstand mellom viktige funksjoner er et viktig kriterium for 

fastsetting av grensen.  

Innenfor avgrensningene vektlegges  utbyggingshensyn sterkere enn vern av jordbruksarealer 

og regional grønnstruktur i et helhetlig samfunnsperspektiv. Dersom utbygging skal gå foran 

vern innenfor områdene skal det forutsettes at: 

 Potensiale for fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet.

 Nye arealer som ønskes tatt i bruk til byggeområder har høy arealutnyttelse med god

kvalitet.

 En utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i

prioriterte vekstområder.»

I Bærum er følgende prioriterte vekstområder i RPAT: 

- Sandvika (regional by, prioritert område for arbeidsplassintensive virksomheter)

- Fornebu (prioritert lokal by, prioritert område for arbeidsplassintensive virksomheter)

- Lysaker (prioritert område for arbeidsplassintensive virksomheter)

- Bybåndet (øvrige områder tilknyttet jernbane og metro)

Store deler av Bærums byggesone er dermed innenfor de prioriterte vekstområdene i RPAT. 

Utgangspunktet for grensen antas å være et behov for å trekke en langsiktig, forutsigbar 

grense for vekst mellom et byområde/tettsted og omkringliggende grønnstruktur eller 

landbruksområder. Dette er situasjoner som passer godt for mange tettsteder i Akershus, der 

skog og landbruksområder omslutter tettstedene. Situasjonen i Bærum er annerledes. 

Byområder og tettsteder i Bærum omsluttes i hovedsak av eksisterende bolig- eller 

næringsområder. Vekstgrensen den regionale planen forutsetter er dermed forsøkt tilpasset 

situasjonen i Bærum. Fremgangsmåten er drøftet med regionale myndigheter. 

Kriterier for vekstgrensen 

For å gjøre vekstgrensen til et nyttig og forutsigbart verktøy i planleggingen, kan det være 

fruktbart å se på grensen som en nyansering av kommunens vedtatte arealstrategi. Strategisk 

arealkart gir en diagrammatisk avgrensing av utbyggingsretningene. Langsiktig vekstgrense kan 

da være en oppfølging av strategisk arealkart, og benyttes som en mer konkret avgrensing av 

stedene.  
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Utsnitt av forslag til revidert 

strategisk arealkart for 

Bærum 

Vurdering av langsiktig avgrensing er gjort for hovedutbyggingsretningene (Fornebu, Sandvika, 

Bekkestua/Høvik, Fossum). Lysaker er tatt med i avgrensingen av Fornebu, da etablering av 

Fornebubanen vil legge forholdene til rette for en utviklingsakse Lysaker-Fornebu med 

utgangspunkt i metroholdeplassene. 

Avgrensingen er vurdert ut fra flere kriterier. 10-minutters gangavstand fra sentrum og/eller 

stasjon er et sentralt kriterium. Likeledes har arealbruken vist i gjeldende kommuneplan og 

senteranalysen for Bærum (Asplan Viak, 2014) gitt føringer og innspill til avgrensing. Det er 

også tatt hensyn til foreslåtte nye utbyggingsområder i ny arealdel.  

Arealstrategien legger vekt på å utvikle sammenhengende blågrønne strukturer mellom marka 

og fjorden. Et kriterium har derfor vært å ivareta viktige hovedgrøntdrag. I noen tilfeller er 

imidlertid vekst prioritert foran grøntdrag. I disse tilfellene er det viktig at lokal grønnstruktur 

ivaretas ved utbygging, evt byttes ut med nye koblinger som kan være bedre eller like gode 

som eksisterende. Kulturminner/ kulturmiljøer søkes ivaretatt og bygget opp om. 

De øvrige delene av bybåndet i Bærum er også et prioritert vekstområde i RPAT. 

Arealstrategien legger her opp til fortetting primært i direkte tilknytning til sentrumsområdene 

og stasjonsområdene langs Kolsåsbanen, Østeråsbanen og jernbanen. Det er ikke foreslått 

langsiktig vekstgrense for disse områdene i denne omgang.   

Beregningene i forhold til utvikling av boligpotensialet innenfor grensen er grov og overordnet. 

Her har vi forholdt oss til anbefalingene i stedsanalysen som sier 10 boliger per dekar innenfor 

Høvik. Dette for å sikre en relativt høy utnyttelse innenfor områdene. Tallene i Sandvika/

Fornebu/Lysaker ligger høyere enn dette. På Høvik er kulturminner/ kulturmiljøer og enhetlige 

boligområder tatt ut av regnestykket. Det ligger innenfor arealet, men boligtallet er justert 

ned for å kunne ivareta disse på en god måte. I Sandvika er det utarbeidet et eget BRA-

regnskap for områdene innenfor vekstgrensen i Sandvika. På Fornebu/Lysaker og Fossum 

pågår det planarbeid som vil fastsette nærmere arealbruk. Reguleringsplaner vil fastsette 

arealbruken og den endelige fordeling mellom bolig og næring.  
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Ved vurdering av næringsfordelingen internt i områdene er det benyttet statistikk fra Akershus 

fylkeskommune, som viser veksten de siste 15 årene og bransjefordeling. Det er tatt 

utgangspunkt i en økning på 1000 arbeidsplasser i året. Arealkrevende arbeidsplasser som 

industri, transport, bergverksdrift, bygg- og anlegg, lagring osv. er trukket ut. Disse 

arbeidsplassene utgjør ca 15%. De resterende 85% av arbeidsplassene utgjør besøks- og 

arbeidsplassintensive virksomheter. Disse er fordelt på Sandvika, Fornebu/Lysaker, 

Bekkestua/Høvik, bybåndet og generell fortetting.  

Bruk av vekstgrensen 

Langsiktig vekstgrense viser hvor hovedutbyggingsretningene i Bærum skal vokse og hvor 

utbygging skal prioriteres. Utenfor grensen skal bevaring av sammenhengende grønnstruktur 

og landbruksarealer prioriteres. 

Innenfor grensen skal det ved videre planlegging legges vekt på høy arealutnyttelse, fortetting 

og transformasjon med høy kvalitet og miljøvennlige byggeprosesser.  

Vekstgrensen danner skillet mellom vekstområdene innenfor hovedutbyggingsretningene og 

de omkringliggende områdene. Som oftest er dette småhusområder. Vekstgrensen gir da 

forutsigbarhet knyttet til spørsmålet om transformasjon av småhusområdene.  

Deler av hovedgrønnstrukturen vil ligge innenfor vekstgrensen, blant annet i Sandvika og på 

Fornebu. Dette inkluderer regulerte parkområder områder som Nansenparken, Kjørbotangen 

samt deler av kystsonen. Slike områder skal naturligvis ikke bygges ned, selv om de ligger 

innenfor vekstgrensen.  

Vekstgrensen innebærer heller ikke at kulturminner og kulturmiljøer innenfor grensen skal 

prioriteres bort til fordel for utbygging. Spørsmål om tilpassing av ny utbygging til kulturminner 

må avklares i regulering. 

Fordeling av veksten 

Kommuneplanens arealdel bygger på vekstforutsetningene i  Langsiktig driftsanalyse og 

investeringsplan 2018-2037 (LDIP) hvor det er anslått gjennomsnittlig årlig boligbygging på ca. 

750-800 boliger pr. år. Dette utgjør om lag 16 000 boliger totalt fram til 2036, og gir en

befolkningsvekst på 33 % frem mot 2036, hvilket tilsvarer ca. 40 000 nye innbyggere.

Vekstforutsetningene for næringsutviklingen i Bærum kommune er satt til 1000 arbeidsplasser 

i året. Den lineære veksten som er basert på næringsveksten de siste 15 årene og stipulert 

frem mot 2036, viser at arbeidsplassveksten vil øke noe mer enn 1000 i året. 1000 

arbeidsplasser i året er et moderat estimat på vekst frem mot 2036. 85% av arbeidsplassene er 

arbeidsplass- og besøksintensive, 15% er mer arealkrevende. 
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Den geografiske fordelingen av vekstforutsetningene er forsøkt anskueliggjort i figuren over. 

Hoveddelen av veksten i perioden fram til 2035 forutsettes lagt til Fornebu og Sandvika. 

Lysaker er her slått sammen med Fornebu. 70% av veksten påregnes å komme i disse 

områdene. Det bemerkes at Fornebu-utbyggingen ikke forventes ferdigstilt innen 2035 og at 

det gjenstår utbygging etter planperioden.  

Bekkestua og Høvik forutsettes å ta om lag 10% av veksten til sammen. Fossum påregnes, i 

likhet med Fornebu, ikke å være ferdig utbygget i 2035. 

Det anslås at ca. 5 % av veksten vil finne sted utenfor vekstområdene. 

Fortetting i sentre og knutepunkter i bybåndet omfatter også næring. Næring er 

konjunkturavhengig, og det er derfor viktig å reservere areal til dette, selv om det ikke 

nødvendigvis er et marked til enhver tid. Områder som i dag er avsatt til næring må også 

fortettes og gjøres mer effektive.  

Næringsutviklingen er i hovedsak konsentrert til Sandvika og Fornebu/Lysaker hvor 70% av 

arbeidsplassene innen besøks- og arbeidsplassintensive bedrifter lokaliseres. Videre lokaliseres 

10 % av disse arbeidsplassene til Høvik/Bekkestua, bybåndet og til generell fortetting. Helse, 

undervisning og sosial er en del av denne kategorien. 

15% av arbeidsplassene er mer plasskrevende og veksten i disse næringene vil delvis komme i 

næringsparkene (Grini, Rud/Hauger og Vøyenenga/Skui).  

Kommuneplanens arealdel har tidshorisont frem til 2035. Den langsiktige vekstgrensen har 

samme perspektiv. Grensen skal vurderes når arealdelen revideres.  

Forutsetninger for avgrensing av langsiktig vekstgrense 

Basert på vekstfordelingsprinsippene i forrige avsnitt er det gjort grove vurderinger av det 

langsiktige arealbehovet i hovedutbyggingsretningene. Anslag over fremtidig boligbygging er 
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stipulert for hvert område. Det er gjort grove estimater på behov for arealer til 

næringsvirksomhet, tjenesteyting og samfunnsservice.  

For Sandvika er det utarbeidet et eget BRA-regnskap for alle felt som ligger innenfor 

vekstgrensen. Dette er bygget på potensialet som ligger innenfor områdereguleringene og 

egne estimater for områder avsatt til transformasjon i kommuneplanens arealdel. 

Det stipulerte antall boliger bygger på forutsetningene i LDIP (750-800 boliger i året). 

Antall arbeidsplasser i Bærum har de siste 15 årene vokst med gjennomsnittlig 1000 

arbeidsplasser i året. De siste 5 årene har vært variable med både vekst og nedgang. Det 

legges til grunn at Bærum over tid fortsatt vil ha vekst i arbeidsplassintensive virksomheter 

som kontorbedrifter, tjenesteyting og offentlig forvaltning.  

For arealplanleggingen er det viktig at det reserveres muligheter for næringsutbygging i 

nærhet til stasjonene i Sandvika, på Fornebu og  Lysaker. Aller helst bør kontorvirksomhet 

lokaliseres med maksimalt 5 minutters gangavstand fra stasjonsområdet. Videre er det lagt til 

grunn fortsatt vekst i service-, handels- og offentlig tjenestetilbud.  

Fordelingen av boliger på hovedutbyggingsretningene er sjekket for realisme og i forhold til når 

utbyggingen vil komme. Det er gjort forutsetninger i forhold til utbygging av store 

samferdselstiltak. 

Hovedveksten innenfor næring vil konsenterer seg til senterområdene og knutepunktene i 

Bærum kommune (75% av arbeidsplassene). 10 % av veksten innen arbeidsplasser vil være 

knyttet opp til generell fortetting. Veksten tabellen er koblet opp mot er næringsvirksomhet 

som er arbeidsplassintensiv eller besøksintensiv. 85% av næringen er av ens slik art. 15% er 

arealkrevende arbeidsplasser der deler av denne veksten vil komme i næringsparkene Grini, 

Ruud/Hauger og Vøyenenga/Isi.   

Estimert fordeling av boligveksten/næring 

Område Antall % Antall nye boliger 

til 2035 

Antall m2 næring 

20 m2 pr arb.pl 

Antall arb.plasser 

Sandvika 30%/30% 4800 102000 5100 

Fornebu/Lysaker 40%/40% 5400/1000 102000/34000 5100/1700 

Bekkestua/Høvik 10%/10% 1600 34000 1700 

Bybåndet 10%/10% 1600 34000 1700 

Fossum 5%/0% 800 0 0 

Generell fortetting 5%/10% 800 34000 1700 

Sum 100% 16000 340000 17000 

Forslag til langsiktig vekstgrense 

Det er utarbeidet forslag til langsiktig vekstgrense for hovedutbyggingsretningene. Det er gjort 

et estimat over antall nye boliger og næringsutvikling i delområder innenfor grensen. Endelig 

boligtall og næring vil bli fastlagt først i reguleringsplan og byggesak. Innpass av 

samfunnsservice som skoler, barnehager og eldreomsorg ligger som en del av boligestimatet. 

For områdene nærmest stasjonene er det forutsatt at næringsutbygging prioriteres. 
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For de enkelte områdene er det lagt vekt på å trekke en mest mulig robust avgrensing, slik at  

grensen ikke blir for snever. Det estimerte utviklingspotensialet innenfor grensen er dermed 

noe høyere enn behovet som fremkommer av vekstforutsetningene.  

Sandvika  

Langsiktig vekstgrense i Sandvika omfatter dagens sentrumsområde, byutviklingsområdene på 

Hamang og Industriveien, samt aksen nordover mot Hamang transformatorstasjon og 

Franzefoss. Mot fjorden omfatter vekstområdet Kjørbo og Kadettangen. Dette er alle områder 

som er avsatt til byutvikling i gjeldende kommuneplan. Boligene i Hamangskogen ligger utenfor 

vekstgrensen, da områdene ansees som ferdig utbygd.  

Nye områder som er lagt innenfor grensen er Østre Jong/Bjørnegård og Lakseberget. Østre 

Jong/Bjørnegård er foreslått som nytt utbyggingsområde i revidert kommuneplan. For 

Lakseberget forutsetter ny E18  utfylling langs fjorden. I lys av dette er det ønskelig å vurdere 

byutviklingspotensialet i området.  

For tiden arbeides det med reguleringsplaner for Sandvika sentrum, Elias Smiths vei, Hamang, 

Industriveien og Franzefoss/Hamang trafo.  For disse områdene har man et brukbart grunnlag 

for å estimere boligantallet.  

På bakgrunn av høringen er det gjort en nærmere vurdering om vekstgrensen i Sandvika er 
dimensjonert riktig for tidsperioden 2017-2035. Samlet utbyggingspotensial er beregnet med 
bakgrunn i pågående planprosesser, samt med utgangspunkt i utbyggingsområder som er 
definert i kommuneplanen, kommunedelplan for Sandvika og  KDP for ny E18.  

Utbyggingspotensialet er så vurdert opp mot det foreslåtte vekstmålet, som er at Sandvika skal 
ta 30% av veksten i bolig- og næringsutbyggingen i kommunen i perioden 2017-35. Dette 
innebærer et arealbehov for om lag 4800 boliger og 5100 arbeidsplasser.  

Innenfor vekstgrensen er det definert 6 områder som i ulik grad har potensial for fortetting og 
transformasjon. Det er gjort en grov, overordnet vurdering av det totale utbyggingspotensialet 
innenfor disse områdene. Beregningene er vurdert opp mot det som er vanlig utnytting ved 
kollektivknutepunkter i Oslo kommune, samt anbefalinger om områdeutnyttelse i Regional 
plan for areal og transport.  Utbyggingspotensial er vurdert felt for felt.  

Dimensjoneringen innenfor de påbegynte reguleringsplanene er gjort i henhold til utnyttingen 
som er lagt til grunn i planene. Innenfor områder uten nye reguleringsplaner eller med 
pågående reguleringsprosesser er det stipulert et antall boliger, næring og tjenestyting utfra 
varierende BYA% og en gjennomsnittlig høyde på 6 etg. Innenfor områder med boliger er det 
også tatt høyde for MUA og veiareal.  

I transformasjonsområder vil en del av den eksisterende bebyggelsen bli fjernet. Dette er det 
tatt høyde for i vurderingene.  

For hvert område er det beregnet en potensiell, samlet områdeutnyttelse (OU) med bakgrunn i 
vedtatte planer og kunnskap hentet fra pågående planprosesser. For en del av områdene 
foreligger hverken oppdaterte planer eller pågående prosesser. Her er det gjort en teoretisk 
vurdering ut fra kjente størrelser for utnytting i tilsvarende områder. 

Regional plan for areal og transport har i sin retningslinje R6 gitt anbefalinger om 
arealutnyttelse. I følge retningslinjen skal arealutnyttelsen være høy i prioriterte 
vekstområder. I regionale byer i Akershus (herunder Sandvika) er anbefalt områdeutnyttelse 
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80-100%, høyest i sentrumsområder, områder for arealintensive arbeidsplasser og tett på 
regionale kollektivknutepunkt. 

Områdeutnyttelse (OU) er bruksareal (BRA) i relasjon til samlet grunnareal innenfor et område. 
Ved å benytte OU tar man hensyn til behov for blant annet gater, parker, plasser og andre 
elementer som er vanlige i et byområde. Områdeutnyttelser på mellom 80-100% sikrer plass til 
både bolig, næring og service, og samtidig god dekning med åpne arealer. 

Områdene som er vurdert er: 
- Sandvika sentrum, Løkketangen, stasjonsområdet (OU ca 220%)
- Sandvika vest, Jongsåsveien, Sandviksveien (OU ca 90%)
- Elias Smiths vei, Hamang, Industriveien, Bjørnegårdssvingen (OU ca 94%)
- Franzefoss, Hamang trafo (OU ca 100%)
- Østre Jong/Bjørnegård (OU ca 90%)
- Sandvika sjøfront (OU ca 115%)

Sandvika har en relativ lav andel boliger i dag. Det forutsettes at transformasjonsprosessene vil 
medføre at deler av eksisterende næringsbebyggelse erstattes med boliger. Samtidig skal man 
også ha vekst innenfor spesielt arealintensiv næring (kontor). Dette er det tatt høyde for i 
vurderingene.  

Sandvikas sjøfront er vist innenfor forslaget til vekstgrense. Utover E18-planene foreligger det 
ennå ingen konkrete planer for byutvikling i dette området. Vurdering av utbyggings-
potensialet her blir derfor en teoretisk øvelse.  

Utvikling av sjøfronten vil uansett være avhengig av E18-utbyggingen, som sannsynligvis 
tidligst vil finne sted i siste halvdel av 2020-tallet. En eventuell påfølgende byutvikling vil 
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dermed trolig skje helt mot slutten av planperioden 2017-35. Når området er vist innenfor 
vekstgrensen skyldes det at kommuneplanforslaget inneholder et krav om felles planlegging 
for hele sjøfronten, og at en prosess for å vurdere byutviklingspotensialet skal igangsettes 
snarlig.  

Gitt områdeutnyttelse som forutsatt, anslås samlet potensial for boligbygging innenfor den 
foreslåtte vekstgrensen for å være ca 4500 boliger. Eventuell byutvikling ved sjøfronten er da 
holdt utenfor.  Vekstmålet på 30% (4800 boliger) synes å være innenfor rekkevidde gitt at det 
planlegges for en effektiv arealutnyttelse og muligens noe høyere OU enn forutsatt her.  
Når det gjelder næring og tjenesteyting så vurderes arealpotensialet å være tilstrekkelig for å 
nå vekstmålet på 30% (ca 5000 arbeidsplasser), også her uten å legge utvikling av sjøfronten 
inn i beregningsgrunnlaget. Dette betinger at det tilrettelegges for betydelige næringsandeler i 
transformasjonsområdene.  

Oppsummert synes arealpotensialet innenfor foreslått vekstgrense  (minus sjøfronten) å være i 
brukbart samsvar med vekstmålet på 30%.  Byutvikling langs sjøfronten kan representere et 
betydelig tilleggspotensial. 

Fornebu/Lysaker 

Langsiktig vekstgrense for Fornebu/Lysaker omfatter planområdet til KDP 2 for Fornebu, 

områdene langs E18 mellom Fornebu og Lysaker, samt eksisterende næringsområder på 

Lysaker.  

Avgrensingen medfører at Lagåsen og småhusområdene vest for Vollsveien ikke inngår i 

vekstområdet. Et unntak kan være randsonen mot søndre deler av Vollsveien som bør 

vurderes som del av en byutviklingsstrategi for Lysaker.  

Vekstgrensen betoner sammenkoblingen mellom Fornebu og Lysaker langs den fremtidige 

traseen til Fornebubanen, samt behovet for en byutviklingsstrategi for områdene langs E18 og 

fremtidige Vestre Lenke. 

Arbeid med revisjon av KDP 2 for Fornebu pågår. Det er ikke vist utbyggingsestimater for 

delområder. Fornebu/Lysaker skal ta 40% av veksten både innenfor bolig og innenfor 

næringsutvikling. Dette gjelder arbeidsplass- og besøksintensive arbeidsplasser. Det vil føre til 

en vekst på ca 136 000 m2 tilsvarende 6800 arbeidsplasser frem mot 2035. En ca ¼ del av 

næringsutviklingen forventes å komme i forbindelse med Lysaker. Det er forutsatt en vekst på 

5400 + 1000 boliger innenfor området frem mot 2035. Arealmessig vil det være rom for dette 

innenfor grensen.  

Aktuelle utbyggingsområder innenfor grensen men utenfor KDP 2 for Fornebu er først og 

fremst Teleplan (lokket over Snarøyeien), Lysaker knutepunkt med tilliggende områder, samt 

Granfoss næringspark. Alle områder forutsettes bygget ut med kombinasjon av bolig, næring, 

handel og service.  
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Høvik 
Vekstgrensen på Høvik er lagt relativt lineært langs E18 og jernbanekorridoren. Det er her 
potensialet for transformasjon anses som størst. Stedsutvikling på Høvik er i stor grad avhengig 
av utbyggingen av E18 og etablering av høviktunnelen. Avgrensingen forutsetter at utbygging av 
ny E18 gjennomføres. 

Det er igangsatt arbeid med en områderegulering for Høvik senter. Foreløpig har arbeidet vist 
stort potensial for sentrumsutvikling dersom E18 legges i tunnel. Arbeidet er nå noe utsatt på 
grunn av resultatet av oslopakke 3-forhandlingene og forsinkelsen knyttet til Høviktunnelen. 

Utover planene for sentrumsutvikling forutsettes på sikt transformasjon av enkelte 
småhusområder langs jernbanen og E18 innenfor avgrensingen. Næringsutvikling forutsettes 
prioritert innenfor deler av sentrumsområdet. 

Langsiktig vekstgrense for Høvik estimeres å inneholde arealreserver for om lag 700 boliger. 
Dette innebærer 4% av boligveksten. Høvik skal estimert ta ca 6% av næringsveksten. Det 
innebærer 1020 arbeidsplasser og 20400 m2 næring. Hovedveksten av næringsutviklingen vil 
komme i forbindelse med Høvik sentrum. Det vil kunne komme noe næring i tilknytning til 
Høvikstasjon og en evt. utvikling av innfartsparkeringstomten og noe i de sentrums nære delene 
av Markalleen på sikt. I følge barnehagebehovsanalysen er det behov for økning i kapasiteten på 
barnehagene i Høvik.  Det vil være et behov for noe offentlig tjenesteyting som f.eks barnehage.
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Fossum  
Langsiktig vekstgrense for Fossum er lagt i tråd med avgrensingen i kommuneplanens arealdel. 
Smiejordet er i arealdelen avsatt til tjenesteyting. Dette gjenspeiles i avgrensingen.  

Området er under regulering. I reguleringen planlegges det for ca. 2000 boliger. I LDIP er oppstart av 
utbyggingen av Fossum satt til tidsrommet 2030–2036, og området vil sannsynligvis ikke være ferdig 
utbygd i planperioden. Det er ikke lagt inn næring i området i denne planperioden. Det er lagt inn 5% 
boligvekst innenfor grensen i planperioden. Dette tilsvarer 800 boliger. 

Spørsmålet om utbygging av Smiejordet skal vurderes i forbindelse med reguleringen. Dersom 
reguleringsprosessen konkluderer med annen avgrensing av utbyggingsområdet på Fossum, vil 
langsiktig vekstgrense endres i tråd med dette. 
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