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NYE BOLIGOMRÅDER I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

I planprogrammet til Kommuneplanens arealdel 2017-2035 ble det 
fastsatt at Bærum kommune skulle se nærmere på utnyttelse av de nye 
boligområdene som ble og blir lagt inn i Kommuneplanens arealdel. 
Bakgrunnen for ønsket er å få bedre kontroll med utviklingen av om-
rådene.

I gjeldende Kommuneplans arealdel 2015-2030 ligger det inne 75 nye 
boligområder. Av disse er det 13 områder som ikke er startet reguler-
ingsarbeid på. Områdene på Avtjerna vurderes ikke i dette dokumentet 
(samlet sett er dette 5 områder). Ellers er det meldt inn 8 nye områder 
ved rulleringen av Kommuneplanens arealdelen 2017-2035. 

Vurderingene skal gi en overordnet føring for utviklingen av områdene. 
Den gir en anbefaling i forhold til boligtypologi og antall etasjer innen-
for områdene. Vurderingene er gjort på bakgrunn av:
• Hvor områdene ligger (avstand til stasjon, senterområde,      
 hvilke type senter, om det ligger innenfor/utenfor arealstrate- 
 gien osv.)
• Omkringliggende bebyggelse
• Kollektivdekning
• Terreng, kulturminner og andre forhold

Område vurderingene er bygget på fl ere bakgrunnsdokumenter, blant 
annet arealstrategien i Bærum kommune, stedsanalysen som ble 
gjennomført av Asplan Viak i 2014, uttrekk av typologien i forhold til 
skolekrets, avstand til stasjonsområder (5 og 10 minuttersgrense) evt. 
busstopp og antall avganger, spesielle hensyn som må ivaretas som f.eks 
kulturminner, naturverdier, terreng osv. og avstand til skole.

Arealstrategien gir overordnede og langsiktige føringer for kommunens 
fysiske arealutvikling.

Stedsanalysen har vurdert 15 eksisterende og potensielle senter-



områder. Analysen er utført på bakgrunn av  arealbruk, boligtypolo-
gi, befolkningstetthet og arbeidsplasstetthet som konkluderer med en 
SWOT-analyse og oppsummering av utviklingspotensiale for senter-
området.

Det er vist til manglende typologi i skolekretsen det nye boligområdet 
tilhører. I noen tilfeller er det tatt hensyn til og andre ikke. Det er en 
vurdering i forhold til hvilke type område og hvor sentralt det ligger.

Ved utvikling av de nye boligområdene bør det kreves miljøvennlig 
utbygging og utbyggingsprosesser. Det bør være en forutsetning at det 
avholdes arkitektkonkurranse ved utvikling av områdene. Det er viktig 
å legge tilrette for sikker skolevei og tilknytning til gang- og sykkel-
veinett i nærområdet og mot nærmeste senterområde. 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har felles mål om å 
halvere klimautslippene innen 2030. Persontrafi kkveksten skal tas med 
kollektivtransport, gange og sykkel. Bærum kommune ønsker å nå nas-
jonale og regionale mål i forbindelse med klima. De regionale målene 
er å halvere klima utslippene innen 2030. Bærum kommune har tatt 
ansvar og opprettet et klimapanel som har kommet med noen tilråd-
ninger. Disse skal det jobbes videre med og Bærum skal bli en enda 
mer klimaklok kommune. Da er det viktig å tenke miljøvennlig i alle 
prosesser fra transport til utbyggingsprosesser i byggeområder. Noen 
av tilrådningene fra Klimapanelet: 
• Kun fortette ved knutepunkt og ikke tillate bygging i områder

uten god kollektivdekning.
• Bygg slipper ut klimagasser i tre faser, når materialene foredles,

når en bygger ut og når det drift es.
• Globalt står bygg og energibruk i bygg for 40% av klimautslip

pene. Dette er betydelig selv om norsk strøm i hovedsak kom
mer fra vannkraft .

• Bygg kan ikke sees isolert, men i sammenheng med hvor det
ligger. (transport til og fra bygget må sees i sammenheng)

• Alle områdeutviklinger skal gjennomgå en konseptutredning
for å sikre at energikonsepter blir bærekraft ige og tar i bruk
lokal fornybar energi.

• Redusere utslipp fra materialer og byggefase med minst 50 %
på alle bygg.

• Fokusere på fl eksible bygg og arealeff ektivitet både i boliger og
arbeidsplasser. De arealene vi ikke bygger er de mest klima-  

 vennlige.



Boligtypologi i skolekretsene der det er lagt inn nye boligområder i 
Kommuneplanens Arealdel:

Boligtype  Antall boliger % andel Skolekrets
Småhus 900 40% Bryn/ Hammerb
Konsentrert  703 32% 
Blokk 613 28% 
Sum 2216 100% 
Småhus 725 46% Bekkestua
Konsentrert  299 19% 
Blokk 556 35% 
Sum 1580 100% 
Småhus 1049 41% Emma Hj/Skui
Konsentrert  714 28% 
Blokk 810 31% 
Sum 2573 100% 
Småhus 1183 73% Grav
Konsentrert  289 18% 
Blokk 149 9% 
Sum 1621 100% 
Småhus 1125 48% Haslum
Konsentrert  401 17% 
Blokk 810 35% 
Sum 2336 100% 
Småhus 1567 76% Høvik
Konsentrert  163 8% 
Blokk 329 16% 
Sum 2059 100% 
Småhus 1491 90% Jar
Konsentrert  31 2% 
Blokk 138 8% 
Sum 1660 100% 
Småhus 744 24% Jong
Konsentrert  113 4% 
Blokk 2211 72% 
Sum 3068 100% 

Boligtypologi i skolekretsene der det er lagt inn nye boligområder i 
Kommuneplanens Arealdel:

Boligtype  Antall boliger % andel Skolekrets
Småhus 901 38% Levre
Konsentrert  581 24% 
Blokk 894 38% 
Sum 2376 100% 
Småhus 763 41% Løkeberg
Konsentrert  531 29% 
Blokk 561 30% 
Sum 1855 100% 
Småhus 1301 57% Stabekk
Konsentrert  258 11% 
Blokk 705 31% 
Sum 2264 100% 
Småhus 730 60% Tanum
Konsentrert  228 18% 
Blokk 271 22% 
Sum 1229 100% 
Småhus 376 13% Storøya
Konsentrert  170 6% 
Blokk 2365 81% 
Sum 2911 100% 
Småhus 1068 52% Eiksmarka
Konsentrert  342 16%
Blokk 665 32%
Sum 2076 100%



Nye boligområder i Kommuneplanens Arealdel 
2017-2035 

Boligområdene som vurderes i dette kapittelet er de nye områdene som er anbefalt i denne rulleringen av Kommuneplanens 

Arealdel 2017-2035.



1. TELEPLAN/LYSAKER
Beskrivelse:
Området ligger sentralt mellom
Fornebu og Lysaker (E18 og Ok-
senøyveien). Det ligger nært til den
kommende Arenastasjon på Forne-
bubanen. En urbantransformasjon
i området vil kunne koble Lysaker
og Fornebu bedre sammen. Områ-
det har en god variasjon av næring
og bolig. Det meste av næringsbe-
byggelsen ble bygget på 90 tallet og
har et rimelig lavt antall etg. Deler
av området er ombygd fra småhus
bebyggelse til boligblokk og andre er
under opparbeidelse. Gjenværende
området ønskes transformert.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 50 dekar. 

Avstand til fremtidig stasjon: ca250 
meter

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet og en større urbanitet. 
Høydestudien som er gjort på Tele-
plan viser til høyder fra 3 til 24 etas-
jer. Variasjonen i høydene skyldes 
blant annet lysforhold i off entlige 
rom og de grønne bakgårdene. Fors-
laget virker noe romslig i forhold til 
uteoppholdsarealer. Byggehøydene i 
forhold til boligområdene er lagt til 
4-5 etg. Tettheten burde økes og det
burde settes krav til arkitektkonkur-
ranse ved regulering. Boligandelen
kan med fordel økes noe. Handels-
delen bør senkes.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skole-
krets Storøya. Området mangler 
blant annet; Andre småhus 3 eller 
fl ere boenh 1,5%, store sammen-
bygde boligblokker fra 3etg mfl  0%, 
Rekkehus/atrium/kjedeteneb. 4%, 
tomannsbolig ca 4%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes det et 
registrert kulturmiljø, tre vernede 
bygninger og ett registrert kultur-
minne. Det fi nnes ikke noen regis-
trerte naturverdier som skal ivaretas 
innenfor området. Området ligger i 
skrånende terreng mot sørøst. Kul-
turmiljøet bør gis rom og utvikles 
som en helhet. Mot nord ligger 
området til E18. Dette medfører en 
del støy. 

Anbefalt boligtypologi:
Blandet formål

Anbefalt byggehøyde:
5 til 8 etg

Spesielle forhold:
Byggehøyder tilpasses kulturmiljø 
og solforhold.
Enkelt stående høyhus kan godtas. 



5. DURUDVEIEN 33/GJETTUM
Beskrivelse:
Området ligger sentralt ved Av-
løsstasjon. Ca 450 meter fra stas-
jonsområdet. Området ligger delvis
innenfor 10 minutters grensen til
stasjonen. Området har næringsbe-
byggelse i 2 etg. Området rundt har
blokkbebyggelse i 4 etg og rekkehus/
kjedet enebolig i 2 etg.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 6 dekar. 

Kollektivdekning: T-bane: 15 minut-
tersruter  til Oslo og Kolsås. 

Avstand til skole:  ca 600 meter

Avstand til stasjon: ca450 meter

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet. Forslaget legger tilrette for å 
rive en etg. på eksisterende bygg og 
bygge boliger i 2 til 4 etg. over dette. 
Nedre etg. til næring. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Løkeberg. Området mangler blant 
annet; Terrassehus 3,4%, store sam-
menbygde boligblokker fra 2etg mfl  
0%, Atrium/kjedeteneb. 2%, stort 
frittliggende boligblokk 2 etg./5 mfl  
etg. 0,6%/4%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke regis-
trert kulturmiljø, vernede bygninger 
eller kulturminner. Det fi nnes ikke 
noen registrerte naturverdier som 
skal ivaretas innenfor området. Om-
rådet er lite belastet av støy. Ligger 
innenfor gul og grønnsone. Støyt-
iltak kan gjøre situasjonen bedre 
dersom verdiene overstiger normen.

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter/Næring

Anbefalt byggehøyde:
3 til 5 etg



6. SANDVIKSVEIEN 187/SAND-
VIKA
Beskrivelse:
Området ligger innenfor kommune-
delplan for Sandvika. Det ligger
innenfor 10 minutters gange fra
Sandvikastasjon. Det ligger innenfor
vekstgrensen.Området benyttes til
parkering. En bymessig transfor-
masjon må sees i sammenheng med
omkrigliggende områder og bygge
opp om strøksgatene. Omkringlig-
gende bebyggelse fra 2 etg til 7etg.
Bebyggelsen varierer fra boligblokk
med høy første etg og 5-6 etg. bolig,
hotell i 5etg, og næringsbebyggelse i
2-4 etg.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 4 dekar. 

Kollektivdekning:  Buss 30 min rute 
til Sandvika/Asker. 
Tog: Sandvikastasjon; Hvert 10 min.

Avstand til skole:  ca 600 meter
Avstand til togstasjon: ca 850 meter

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet og en større urbanitet. Områ-
det bør utviklis med 5 til 8 etg med 
høy første etg. for å bygge opp om 
strøksgaten. Området bør utvikles i 
sammenheng med omkringliggende 
områder. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Jong. Området mangler blant annet; 
Andre småhus 3 eller fl ere boenh 
0,5%, store sammenbygde bolig-
blokker fra 2etg/3 etg mfl  1,2%/0%, 
Atrium/kjedeteneb. 0,5%, stort frit-
tliggende boligblokk 2 etg. 0,7%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke regis-
trert kulturmiljø, vernede bygninger 
eller kulturminner. Det fi nnes ikke 
noen registrerte naturverdier som 
skal ivaretas innenfor området. 
Området er belastet av støy. Det 
ligger innenfor avvviksområdet for 
støy i Sandvika. Tiltak for å redusere 
støyen skal vurderes.

Anbefalt boligtypologi:
Sentrumsbebyggelse

Anbefalt byggehøyde:
5 til 8 etg



7. BJØRNEGÅRD/ØSTRE JONG/
SANDVIKA
Beskrivelse:
Området ligger sentrumsnært. Det
ligger innenfor fortettingsgrensen/
tettstedsgrensen for Sandvika. Det
innebærer at området kan bygges
ut med høy tetthet og god kval-
itet. Området er en del av et større
prioritert kulturmiljø. Deler av dette
området har ligget til forfall i mange
år. Området er tenkt benyttet til
skoletomt og boligområde.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 50 dekar. 

Kollektivdekning:  Buss 8 min rute 
til Sandvika. 30 min rute til Skui.
Tog: Sandvikastasjon; Hvert 10 min.

Avstand til skole:  ca 1200 meter
Avstand til togstasjon: ca 1100 meter

Høyde:
En utbygging av området bør ta 
hensyn til områdets fi ne kvaliteter.
Områder som kan utvikles bør ha 
en høy tetthet og inngå i en urban-
transformasjon av området. Ut-
viklingen av området bør planlegges 
under ett slik at helheten i området 
kan ivaretas. Høyder bør tilpasses 
omkringliggende områder (Indus-
triveien og Hamang)og tilpasses 
terrenget. Høyder bør ligge på 4-6 
etg. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Jong. Området mangler blant annet; 
Andre småhus 3 eller fl ere boenh 
0,5%, store sammenbygde bolig-
blokker fra 2etg/3 etg mfl  1,2%/0%, 
Atrium/kjedeteneb. 0,5%, stort frit-
tliggende boligblokk 2 etg. 0,7%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Området ligger innenfor et større 
prioritert kulturmiljø, et registrert 
kulturmiljø og fl ere registrerte 
kulturminner. Det fi nnes en reg-
istrert nasjonalt viktig naturtype 
(Tokenrudkollen) mot Sandvikael-
ven og fl ere regionalt viktige natur-
typer (Østre Jong, Østre Jong S og 
Slependveien 23) som bør vurderes 
ivaretas innenfor området. Områ-
det ligger i skrånende terreng mot 
sørøst. 

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter

Anbefalt byggehøyde:
4 til 6 etg

Spesielle forhold:
Området bør sees som en helhet og 
utvikles slik at de gode kvalitetene 
ivaretas. Bebyggelsen bør tilpasses 
terreng, natur og kulturmiljø.



8. EIKSMARKA STASJON
Beskrivelse:
Området ligger sentralt iforhold til
Eiksmarka senter og stasjon. Det
ligger under 5 minutter fra Stasjon-
sområdet. Det er avsatt til transfor-
masjonsområde i senteranalysen.
En transformasjon/fortetting i dette
området er i tråd med arealstrate-
gien og regionalplan for areal- og
transport.Området mot vest er
bebygd med småhusbebyggelse.
Området er bebygd med nærings-
bygg/telekom. og tekniske bygg til
T-banen. Forslaget innebærer lokk
over t-banen, høy næringsetg og
boligbebyggelse på toppen.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 5 dekar med lokk 
over T-banen.

Kollektivdekning:  T-bane: 15 min 
rute Oslo/Østerås. Buss 30 min rute 
til Oslo. 

Avstand til skole:  ca 225 meter.

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet og en større urbanitet. 
Høyden bør ligge på 4 etg. Området 
er foreslått som en videre- utvikling 
av Eiksmarkasentrum. Det legger 
tilrette for en bedre kobling av 
grøntdraget ved snaret gjennom 
sentrum.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Eiksmarka. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 4%, store sammenbygde bol-
igblokker fra 2 etg mfl  0%, Atrium/
kjedeteneb. 3%, stort frittliggende 
boligblokk 2 etg. 0%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke regis-
trert kulturmiljø, registrert kultur-
minner eller naturtyper. Området 
ligger i forlengelsen av en grønn 
akse som strekker seg mot Lysak-
ervassdraget. Området ligger til 
Østeråsbanen og Snaret. Området er 
utsatt for noe støy.

Anbefalt boligtypologi:
Sentrum/Blokkleiligheter

Anbefalt byggehøyde:
4 etg



9. GJØNNES STASJON/
BEKKESTUA
Beskrivelse:
Området ligger på stasjonsområdet
ved Gjettum. Det ligger innenfor 5
minuttersgrensen fra stasjonsområ-
det. I stedsanalysen for Bekkestua er
området tatt inn som fortettingsom-
råde. Området ligger innenfor vek-
stgrensen for Bekkestua. Område er
i dag innfartsparkering for Gjønnes
stasjon.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 28 dekar. 

Kollektivdekning:
Området har god kollektivdekning 
til Oslo/Kolsås med 15 min rute 
på Kolsåsbanen. Mot Sandvika er 
kollektivdekningen mindre god med 
30 min. rute.

Avstand til skole: ca 1250 meter

Avstand til stasjon: på stasjonen

Høyde:
Forslaget ligger rett ved stasjonen. 
Dette innebærer at plasseringen er 
sentral i forhold til både Gjønnes og 
Bekkestua. Området bør bygges ut 
med høy tetthet. Området på andre 
siden av Gjønnes stasjon har blokk 
bebyggelse i 4 til 5 etg. Bebyggelsen 
trappes ned mot småhus bebyggels-
en bak. Området har ikke tilliggen-
de bebyggelse som må tilpasses i 
forhold til byggehøyder.  

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Haslum. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 4%, store sammenbygde bol-
igblokker fra 2 etg, 3/4 etg, 5 etg. mfl  
0%/1,5%/0%, Atrium/kjedeteneb. 
2%, stort frittliggende boligblokk 2 
etg. 0,6%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke reg-
istrert kulturmiljø, kulturminner 
eller registrert naturverdier som 
skal ivaretas. Området ligger mel-
lom Bærumsveien/Gjønnesjordet 
og Kolsåsbanen. Dette innebærer 
en større støybelastning. Dette kan 
håndteres ved støyskjermingstiltak.

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter

Anbefalt byggehøyde:
4 til 6 etg



Nye boligområder i Kommuneplanens Arealdel 

Boligområdene som vurderes i dette kapittelet er de områdene der det ikke er igangsatt reguleringsarbeid i denne perioden.



1. HØVIKSTASJON/HØVIK
Beskrivelse:
Området ligger sentralt i forhold
til Høvikstasjon. Det ligger inn-
enfor 5 minutters grensen til stas-
jonsområdet. Den ligger innenfor
vekstgrensen på Høvik. Innenfor
grensen skal det legges vekt på høy
arealutnyttelse og god kvalitet i
bebyggelsen og uteoppholdsarealer.
Bebyggelsen er preget av eneboliger
og tomannsboliger.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 9 dekar. 

Kollektivdekning: Tog: Høvikstas-
jon; Hvert 10 min.

Avstand til skole:  ca 750 meter
Avstand til togstasjon: ca 200 meter

Høyde:
En utbygging av området bør ta 
hensyn til områdets gode kvaliteter.
Områder som kan utvikles bør ha 
en høy tetthet. Utviklingen av om-
rådet bør planlegges under ett slik 
at helheten i området kan ivaretas. 
Byggehøyder fra 3 til 6 etg. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Høvik. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 2,3%, store sammenbygde 
boligblokker fra 2etg mfl  0%, Rek-
kehus/atrium/kjedeteneb. 3%, stort 
frittliggende boligblokk 2 etg./5 etg. 
mfl  3%/1%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes det et 
registrert kulturmiljø, tre vernede 
bygninger og ett registrert kultur-
minne. Bebyggelsen er vernet sam-
men med hageanlegget på eiendom 
11/24. Bebyggelse i nedre del vil føre 
til nedbygging av parkanlegget, men 
kan fungere som støyskjerm mot 
jernbanen. Øvre del mot Snoveien 
er bedre egnet og vil ta en mindre 
del av hageanlegget. Hageanlegget 
kan fungere som felles uteopphold-
sareal for bebyggelsen. Området lig-
ger i skrånende terreng mot sørøst. 
Kulturmiljøet bør gis rom. 

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter

Anbefalt byggehøyde:
3 til 6 etg

Spesielle forhold:
Området må sees som en helhet og 
bebyggelsen bør tilpasses terreng og 
kulturmiljø.



2. MARKALLEEN/HØVIK
Beskrivelse:
Området ligger sentralt på Høvik.
Det ligger innenfor 10 minutters
grensen til stasjonsområdet. Den
ligger innenfor vekstgrensen på
Høvik. Innenfor grensen skal det
legges vekt på høy arealutnyttelse og
god kvalitet i bebyggelsen og uteop-
pholdsarealer. Bebyggelsen er preget
av eneboliger og tomannsboliger.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 23 dekar. Dersom 
en utvider området ned mot E18 
utgjør arealet ca 31 dekar.

Kollektivdekning:  Buss 15min rute 
til Oslo/Rykkin/Lierbyen/Asker/
Fornebu. 
Tog: Sandvikastasjon; Hvert 10 min.

Avstand til skole:  ca 1500 meter
Avstand til togstasjon: ca 500 meter

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet. I nedre del mot E18 og 
Høviksentrum bør byggehøydene 
være i 5 etg mfl . Resterende område 
bør ligge på 3 til 5 etg. med variert 
bebyggelse. Boligblokk, rekkehus 
i 3 etg, komb. rekkehus/leilighet. 
På lang sikt bør innfartsparkering-
sområde og eiendommene som nå 
er regulert til veiareal innlemmes i 
sentrumsområdet på Høvik. Dette 
er avhengig av at E-18 legges om.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Høvik. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 2,3%, store sammenbygde 
boligblokker fra 2etg mfl  0%, Rek-
kehus/atrium/kjedeteneb. 3%, stort 
frittliggende boligblokk 2 etg./5 etg. 
mfl  3%/1%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes det et 
registrert registrert kulturminne. 
Utvides området til å gjelde områ-
det ned mot E18 er det to registrert 
kulturminne til. Det fi nnes ikke 
registrerte naturverdier som skal 
ivaretas innenfor området. Området 
er støyutsatt. En nedgradering av 
E18 vil ha god eff ekt. 

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter/konsenteret småhus

Anbefalt byggehøyde:
3 til 5 etg



3. SANDVIKSVEIEN/SOLVIK-
BUKTEN
Beskrivelse:
Området ligger utenfor arealstrat-
egien. Tomten ligger 500 meter fra
Blommenholmstasjon. Området
ligger innenfor 10 minutters gange
fra stasjonsområde. Tomten ligger i
et boligområde og er 900 kvm stor.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 900 kvm. 

Høyde:
Tomten er 900 kvm kan utvikles til 
enebolig.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Høvik. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 2,3%, store sammenbygde 
boligblokker fra 2etg mfl  0%, Rek-
kehus/atrium/kjedeteneb. 3%, stort 
frittliggende boligblokk 2 etg./5 etg. 
mfl  3%/1%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke regis-
trert kulturmiljø, vernede bygninger 
eller kulturminner. Det fi nnes ikke 
noen registrerte naturverdier som 
skal ivaretas innenfor området. Om-
rådet er belastet av støy. 

Anbefalt boligtypologi:
Enebolig

Anbefalt byggehøyde:
2 etg

Spesielle forhold:
Avhengig av ny E18.



4. STAVERSLETTA/TANUM
Beskrivelse:
Området ligger utenfor arealstrate-
giens utviklingsretning. Politikerne
har ytret et ønske om å øke boli-
gandelen i denne delen av Bærum
kommune. Området ligger mellom
Vestmarkveien og Staversletta. Det
ligger i utkanten av av et småhusom-
råde med fl est eneboliger. Områ-
det er ubebygd og ligger i et større
landskapsvernområde. Det er skilt
fra helheten via Vestmarkveien.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 40 dekar. 

Kollektivdekning:  Buss 30 min rute 
til Sandvika/Kattås (Tanum skole) 
og Staver timesrute Sandvika/Kat-
tås) 

Avstand til skole:  ca 500 meter

Høyde:
Området ligger i skrånende ter-
reng og er skilt fra hoveddelen av 
landskapsvernområdet via Vest-
markveien. Områdets nærhet 
til barneskolen kan forsvare en 
utvikling i retning konsentrert 
småhusbebyggelse. En utbygging i 
lav byggehøyde vil ikke få stor eff ekt 
mot landskapsvernområdet. Kjedet 
enebolig, atriumshus og rekkehus 
evt. kombo rekkehus/leilighet. i 2 til 
3 etg. Utviklingen må tilpasses ter-
renget og romslige grønnekorridorer 
mot Tanumplatået skal oppretthol-
des. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Tanum. Området mangler blant 
annet; store sammenbygde bolig-
blokker fra 2etg mfl  0%, Atrium/kje-
deteneb. 1%, stort frittliggende bol-
igblokk 2 etg./5 etg. mfl  0,4%/1,5%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes det et 
registrert prioritert kulturmiljø 
langs veien Staversletta og et kul-
turlandskap. Det fi nnes ikke noen 
registrerte naturtyper som skal 
ivaretas innenfor området. Området 
er har en hensynsone for grønn-
struktur i arealdelen. Området ligger 
i skrånende terreng. 

Anbefalt boligtypologi:
Konsentrert småhus

Anbefalt byggehøyde:
2 til 3 etg

Spesielle forhold:
Området må sees som en helhet og 
bebyggelsen bør tilpasses terreng og
gode grøntkorridorer mot Tanum-
platået skal ivaretas. 



5. VØYENENGA/SKUIDALEN
Beskrivelse:
Området ligger sentralt i forhold til
senterområdet på Vøyenenga. Det
ligger innenfor fem minutters gange
fra senteret. Det nordøstlige om-
rådet ligger innenfor 10 minutters
grensen til senteret. Området er ikke
satt av som transformasjoneom-
råde i senteranalysen. De foreslår
eplehage fortetting. Bebyggelsen i
området er noe handel, kontor og
industri. Grunnforholdene i områ-
det er vanskelige. Deler av området
bør ikke bebygges/graves i fare for
utglidninger i sørvestre del.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 55 dekar. 

Kollektivdekning:  Buss 10 min rute 
til Sandvika. 

Avstand til skole:  ca 3000 meter

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet. Det ligger sentralt til i for-
hold til Vøyenenga senter. Utviklin-
gen av området bør sees i sammen-
heng med Vøyenenga senter og nylig 
regulert område på Vøyenenga. 
Variert boligbebyggelse i 3-5 etg. 
Parkering bør ordnes på bakkenivå 
og ikke i parkeringskjeller under 
bakkenivå i deler av området grun-
net skredfare.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Emma Hjort/Skui. Området man-
gler blant annet; Andre småhus 3 
eller fl ere boenh 3%, store sam-
menbygde boligblokker fra 2etg mfl  
0%, Atrium/kjedeteneb. 3,4%, stort 
frittliggende boligblokk 2 etg. 1,5%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke regis-
trert kulturmiljø, vernede bygninger 
eller kulturminner. Det fi nnes ikke 
noen registrerte naturverdier som 
skal ivaretas innenfor området. 
Området ligger til Ringeriksveien 
som fører til noe støy. I sørvestre del 
av området ligger et leirskredfare 
området (lav). Graving/sprenging 
i dette området kan føre til utglid-
ninger og setningsskader i bebyg-
gelsen innenfor skredområdet. Vest 
for veien er det registrert kjeller-
frisone og øst for veien 200 årsfl om. 

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter/konsentrert småhus

Anbefalt byggehøyde:
3 til 5 etg



6. SKUI/KVEISE
Beskrivelse:
Området ligger utenfor arealstrat-
egien og ikke i tilknytning til noe
sentrum. Det ligger ca 2 km fra
Vøyenenga sentrum. Politikerne
ønsker seg mer boligutvikling i
området. Område er ubebygd. Det
har tidligere vært prøvd regulert.
Det har vært vanskelig å fi nne egnet
adkomst til område.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 50 dekar. 

Kollektivdekning:  Buss 30 min rute 
til Sandvika. 

Avstand til skole:  ca 1500 meter

Høyde:
Dersom området skal utvikles bør  
utnyttelsesgraden være lav med 
byggehøyder i 2 til 3 etg. innenfor 
småhus segmetet. Enebolig, kjede-
tenebolig/atriumhus og to manns-
bolig. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Emma Hjort/Skui. Området man-
gler blant annet; Andre småhus 3 
eller fl ere boenh 3%, store sam-
menbygde boligblokker fra 2etg mfl  
0%, Atrium/kjedeteneb. 3,4%, stort 
frittliggende boligblokk 2 etg. 1,5%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes det au-
tomatisk fredete kulturminner og 
ligger som en del av et større kul-
turlandskap. Det fi nnes registrerte 
naturtyper (regionalt viktig) som 
skal ivaretas innenfor området. Om-
rådet ligger i skrånende terreng mot 
øst. Deler av området ligger innen-
for et Leirskredområde av grad 2.

Anbefalt boligtypologi:
Småhusbebyggelse

Anbefalt byggehøyde:
2 til 3 etg

Spesielle forhold:
Området er vanskelig å bygge ut i 
forhold til rasfare i deler av området, 
naturverdier/bekker og adkomst til 
området. 



7. BERGHOFF/SKUI
Beskrivelse:
Området ligger utenfor arealstrat-
egien og ikke i tilknytning til noe
sentrum. Det ligger ca 3,5 km fra
Vøyenenga sentrum. Politikerne
ønsker seg mer boligutvikling i
området. Område er ubebygd. Det
har ikke bussforbindelse. De må ned
til Ringeriksveien for å fi nne kollek-
tivtilbud.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 20 dekar. 

Kollektivdekning:  Ringeriksveien: 
Buss 30 min rute til Sandvika. 

Avstand til skole:  ca 1500 meter
Avstand til Busstopp: ca 1000 meter

Høyde:
Dersom området skal utvikles bør  
utnyttelsesgraden være lav med byg-
gehøyder i 2 etg. innenfor småhus 
segmetet. Enebolig, kjedetenebolig/
atriumhus og to mannsbolig. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Emma Hjort/Skui. Området man-
gler blant annet; Andre småhus 3 
eller fl ere boenh 3%, store sam-
menbygde boligblokker fra 2etg mfl  
0%, Atrium/kjedeteneb. 3,4%, stort 
frittliggende boligblokk 2 etg. 1,5%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Området ligger delvis innenfor et 
større kulturlandskap og det fi nnes  
registrerte naturtyper (regionalt vik-
tig) som skal ivaretas innenfor om-
rådet. Området ligger i skrånende 
terreng mot sørvest. 

Anbefalt boligtypologi:
Småhusbebyggelse

Anbefalt byggehøyde:
2 til 3 etg

Spesielle forhold:
Området bør ikke bygges ut. Det 
ligger langt unna sentrum og kollek-
tivdekning. 



8. LEVRETOPPEN
Beskrivelse:
Området ligger nært til Gjettum-
stasjon. Mesteparten av området
ligger innenfor 5 minutters gange
fra stasjonen. Vestre del ligger
innenfor 10 minutters gange fra
stasjonen. Området ligger innenfor
arealstrategiens utviklingsretning.
Området er ubebygd og ligger i bratt
skrånende terreng mot sør. Området
kan oppfattes som en del av Kolsås
landskapsvernområde. Selv om den
ligger utenfor dette område. Om-
kring liggende område er bebygget
med småhusbebyggelse.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 40 dekar. 

Kollektivdekning:  T-bane 15 min 
rute Oslo/Kolsås 

Avstand til skole:  ca 1500 meter

Avstand til stasjon: fra 300 -ca 500 
meter

Høyde:
Området utvikles med relativt 
lav tetthet og fl ere grønne kor-
ridorer som er knyttet til Kolsås 
landskapsvernområdet. Området 
bør utvikles i retning konsentrert 
småhusbebyggelse. Rekkehus, kjedet 
enebolig evt. lavblokk i 2 etg. Høy-
der i 2 til 3 etg. Utviklingen bør 
tilpasses terrenget og gi rom for 
grønne korridorer. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Levre. Området mangler blant 
annet; store sammenbygde bolig-
blokker fra 2etg mfl  0%, Atrium/kje-
deteneb. 0,8%, enmannsbolig med 
Hybel ca 3,4%, stort frittliggende 
boligblokk 2 etg. 1%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Den vestre delen av området ligger 
delvis innenfor et registrert kul-
turmiljø og det ligger ett registrert 
kulturminne her.  Det fi nnes ikke 
registrert naturtype innenfor om-
rådet. Området ligger i skrånende 
terreng mot sør. Området ligger i 
tilknytning til Kolsåslandskapsom-
rådet. Det er viktig at utviklingen av 
området ivaretar grønnekorridorer 
mot Landskapsvernområdet.

Anbefalt boligtypologi:
Konsenterer småhus

Anbefalt byggehøyde:
2 til 3 etg

Spesielle forhold:
Utviklingen bør tilpasses terrenget 
og gi rom for grønnekorridorer mot 
Kolsås landskapsvernområde.



9. KIRKEVEIEN 93 MFL/HASLUM
Beskrivelse:
Området ligger sentralt i forhold til
Haslum stasjon og Haslum sentrum.
Det ligger innenfor 5 minutters-
gange fra stasjonen. Området ligger
innenfor det arealet som er anbefalt
som transformasjonsområde i sen-
teranalysen. Området har en bland-
ing av handel, restaurant, kontor og
bolig. Omkring liggende bebyggelse
er enebolig og tomannsboliger.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 12 dekar. 

Kollektivdekning:  T-bane: 15 
min rute Oslo/Kolsås. Buss fra 
Bærumsveien og Kirkeveien 30 min 
rute til Sandvika/Bekkestua. 

Avstand til skole:  ca 1500 meter

Avstand til stasjon: ca 300 meter

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet og en større urbanitet. Det 
kan vurderes en funksjonsblanding i 
området. Høy første etg mot Kirke-
veien. Boligblokk  med næringsdel i 
3 til 5 etg.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Haslum. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 4%, store sammenbygde bol-
igblokker fra 2 etg, 3/4 etg, 5 etg. mfl  
0%/1,5%/0%, Atrium/kjedeteneb. 
2%, stort frittliggende boligblokk 2 
etg. 0,6%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke reg-
istrert kulturmiljø eller registrert 
kulturminner. Området ligger rundt 
Kirkeveien. 

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter/Næring

Anbefalt byggehøyde:
3 til 5 etg



10. HASLUMSTASJON/HASLUM
Beskrivelse:
Området ligger sentralt i forhold
til Haslum sentrum. Det ligger 5
minutters gang fra stasjonsområdet.
En utvikling av området er i tråd
med arealstrategien og er foreslått
som transformasjonsområde i
senteranalysen. Omkring liggende
bebyggelse mot vest er bebygd med
blokk i 3-5 etg. Boligområde på an-
dre siden av Kirkeveien er småhus-
bebyggelse. Områdets bebyggelse er
småhus (enebolig/tomannsbolig).

Antall dekar: 
Området utgjør ca 7,5 dekar. 

Kollektivdekning:  T-bane: 15 
min rute Oslo/Kolsås. Buss fra 
Bærumsveien og Kirkeveien 30 min 
rute til Sandvika/Bekkestua. 

Avstand til skole:  ca 2 km.

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet. Variert boligbebyggelse i 4-6 
etg.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Haslum. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 4%, store sammenbygde bol-
igblokker fra 2 etg, 3/4 etg, 5 etg. mfl  
0%/1,5%/0%, Atrium/kjedeteneb. 
2%, stort frittliggende boligblokk 2 
etg. 0,6%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke regis-
trert kulturmiljø, registrert kultur-
minner eller naturtyper. Området 
ligger mot Kirkeveien og Kolsåsba-
nen. 

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter

Anbefalt byggehøyde:
4 til 6 etg



11. HASLUM ØSTRE/HASLUM
Beskrivelse:
Området ligger utenfor arealstrat-
egien. Det ligger sentralt i forhold
til Haslum skole, men god kollek-
tivdekning mot Oslo, Bekkestua,
Sandvika og Bærumsverk. Området
er bebygd med verksted i 3 etg.
Omkringliggende område er bebygd
med småhus. Området ligger mot
Gamle Ringeriksvei.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 7,5 dekar. 

Kollektivdekning:  Buss 30 min rute 
til Sandvika/Bekkestua og 15 min 
rute Oslo/Bærumsverk. 

Avstand til skole:  ca 300 meter

Høyde:
Området bør utvikles med variert 
boligbebyggelse i 2 til 4 etg. 

Manglende typologi:
Området ligger innenfor skolekrets 
Haslum. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 4%, store sammenbygde bol-
igblokker fra 2 etg, 3/4 etg, 5 etg. mfl  
0%/1,5%/0%, Atrium/kjedeteneb. 
2%, stort frittliggende boligblokk 2 
etg. 0,6%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke reg-
istrert kulturmiljø eller registrert 
kulturminner. Området ligger mot 
Gamle Ringeriksvei. 

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter/konsentert småhus

Anbefalt byggehøyde:
2 til 4 etg



12. BEKKESTUA MOT GJØNNES
Beskrivelse:
Området ligger sentralt mellom
Bekkestua og Gjønnes. Området
ligger innenfor 5 minuttersgrensen
fra Gjønnes stasjon og innenfor 10
minutters grensen fra Bekkestua
stasjon. Det ligger innenfor fortet-
tingsområdet som er foreslått i
stedsanalysen til Bekkestua. Områ-
det ligger innenfor vekstgrensen for
Bekkestua. Bebyggelsen består av
småhus.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 11,5 dekar. Dette 
gjelder gnr/bnr 18/22, 18/322, 
18/23, 18/24, 18/25, 18/17 og 18/18. 

Kollektivdekning:
Området har god kollektivdekning 
til Oslo men 15 min rute på bussen 
i tillegg til Kolsåsbanen. Mot Sand-
vika er kollektivdekningen mindre 
god med 30 min. rute.

Avstand til skole: ca 1200 meter.

Avstand til stasjon (Gjønnes): ca 200 
meter

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet. Sentrale boligområder er 
bygget med boligblokker i 4 etg og 
noe høyere i Bekkestuasentrum. I de 
nedre delene mot Kolsåsbanen kan 
en vurdere byggehøyder opp mot 6 
etg. Jevnt over bør bebyggelsen ligge 
på 4 til 6 etg. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Bekkestua. Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 3%, store sammenbygde bol-
igblokker og frittliggende 2 etg 0% 
og store sammenbygde boligblokker 
3 mfl  etg. 8%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området er det ikke reg-
istrert kulturmiljø, kulturminner 
eller registrert naturverdier som skal 
ivaretas. Området ligger tilknyttet 
Bærumsveien og nedre del ligger 
inntil Kolsåsbanen. Dette innebærer 
en støybelastning i nedre del mot 
Kolsåsbanen. Dette kan håndteres 
ved støyskjermingstiltak. Området 
skråner mot vest.

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter

Anbefalt byggehøyde:
4 til 6 etg

Spesielle forhold:
6 etg mot Kolsåsbanen



13. SLEPENDEN STASJON/JONG
Beskrivelse:
Området ligger sentralt på Slepen-
denstasjon. Den ligger innenfor 5
minuttersgrensen. I senteranalysen
for Slependen er området anbe-
falt som trasformasjonsområde/
fortettingsområde. Området bør
utvikles med høy tetthet. Området
er utviklet med handel og kontor
i relativt lav høyde (1 til 2 etg) og
innfartsparkering.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 20 dekar. 

Kollektivdekning:  Tog: 15 min ruter   
Oslo/Asker
Buss: 30 min ruter Sandvika
Avstand til skole:  ca 550 meter

Høyde:
Området bør utvikles med høyere 
tetthet og det legges tilrette for en 
kombinasjon av bolig, handel og 
kontor. Forslaget legger tilrette for 
opptil 8 etg. Høyden på bebyggelsen 
bør være 4 til 6 etg.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Jong. Området mangler blant annet; 
Andre småhus 3 eller fl ere boenh 
0,5%, store sammenbygde bolig-
blokker fra 2etg/3 etg mfl  1,2%/0%, 
Atrium/kjedeteneb. 0,5%, stort frit-
tliggende boligblokk 2 etg. 0,7%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes det et 
større prioritert kulturmiljø og fi re 
registrert kulturminne. Det fi nnes 
ikke noen registrerte naturverdier 
som skal ivaretas innenfor området. 
Deler av området er støybelastet. 
Det ligger mellom Jernbanen og 
Slependveien. 

Anbefalt boligtypologi:
Sentrum/Blokkleiligheter

Anbefalt byggehøyde:
4 til 6 etg
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2. GENERAL FLEISCHERS VEI/
ØSTERÅS
Beskrivelse:
Området ligger sentralt ved Østerås
stasjonen. Det ligger innenfor 5
minuttersgrensen. Området er de-
fi nert som knutepunkt i senterstruk-
turen. I senteranalysen for Østerås
er området anbefalt som trasfor-
masjonsområde/fortettingsområde.
Kommuneplanens arealdel viser
arealet som grønnstruktur. Området
er ubebygd med tett trevegetasjon.
Det sforeslås tilrettelegges for sen-
iorboliger 55+.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 2,5 dekar. 

Kollektivdekning:  T-bane: 15 min 
ruter   Oslo
Buss: 15 min ruter Bekkestua/
Skøyen
30 min rute til Fossum/Sandvika

Avstand til skole:  ca 400 meter

Høyde:
Området bør utvikles med høy 
tetthet. Forslaget legger tilrette for 
18-24 boliger i en bebyggelse på  3
eller 4 etg. Det er ønskelig med en
høyere tetthet i området. Høyden på
bebyggelsen bør være 4 til 5 etg.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Eikeli. Området mangler blant an-
net; Store sammenbygde boligblok-
ker 0%, Terrassehus 0,7% og andre 
småhus 3 el. fl ere 0,5%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes det ingen 
kjente kulturminner eller naturtyper 
som skal ivaretas. Området ligger 
i skrånende terreng mot småhus-
bebyggelsen og General Fleischers 
vei. Bebyggelsen må terrengtilpass-
es. Området er ubebygd med tett 
trevegetasjon.

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter

Anbefalt byggehøyde:
4 - 5 etg

Spesielle forhold:
Det bør også legges opp til fl ere 
felles funksjoner  og deleordninger 
i borettslaget. En utbygging skal 
tilføre området en møteplass og 
næring/tjenesteyting, jfr. senter-
struktur. 



3. GODTHAAB/ØVERLAND
Beskrivelse:
Området ligger på Øverland. Om-
rådet ligger langt unna nærmeste
sentrumsområde. Kommuneplanens
arealdel viser arealet som off entlig
tjenesteyting. Det ligger utenfor
Arealstrategiens utviklingsretning.
Området er bebygd med et rehab-
iliteringssenter, parkområdet og et
skogsområdet mot vest. Rehabiliter-
ingssenteret ønsker å utvide tilbudet
med fl ere boliger. Mulighetsstudien
viser alt fra eneboliger til blokk i 6
etg.  Antall boenheter er usikkert.
Mot vest grenser området mot et
landskapsvernområde.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 29 dekar. 

Kollektivdekning:  
Buss: 15 min ruter Oslo/Gullhaug

Avstand til skole:  ca 2 km
Avstand til busstopp: ca 250 meter

Høyde:
Området bør utvikles med lav 
tetthet. Det foreslås å bygge boliger 
for  personer med rehabiliteringsbe-
hov. Mulighetsstudien legger tilrette 
for et usikkert antall boliger i en 
bebyggelse på 2-6 etg blokk evt. 28 
eneboliger. Høyden på bebyggels-
en bør være 3-5 etg. Vi foreslår lav 
utnyttelse pga. områdets perifære 
beliggenhet og av vernehensyn.Vi 
anbefaler småhus bebyggelse type 
townhus, lavblokk evt. rekkehus i 2 
til 3 etg. 

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Haslum.  Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 4%, store sammenbygde bol-
igblokker fra 2 etg, 3/4 etg, 5 etg. mfl  
0%/1,5%/0%, Atrium/kjedeteneb. 
2%, stort frittliggende boligblokk 2 
etg. 0,6%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes det et kul-
turmiljø og to registrerte nyere tids 
kulturminner. I utkanten av eien-
dommen et fortidsminne. Eiendom-
men ligger inntil et landskapsver-
nområde. Vestre del av eiendommen 
er ubebygd med tett trevegetasjon. 
Deler av området er støybelastet. 
Det er fl ere mulige vannveier gjen-
nom området ved skybrudd. Områ-
det skråner mot syd.

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter/Rekkehus

Anbefalt byggehøyde:
2-3 etg

Spesielle forhold:
Det bør legges opp til fl ere felles 
funksjoner i borettslaget. Institus-
jonsbygningen på Godthaab har 
funksjon som landsmerke. Viktig å 
ivareta landsmerket og romligheten 
rundt. Det skal opprettholdes en 
buff er mot landskapsvernområdet 
mot vest.



4. HOLTEKILEN BABTISTSAM-
FUNN/ HOLTEKILEN
Beskrivelse:
Området ligger med tilgang til
Holtekilen. Området ligger  usen-
tralt og langt fra nærmeste sen-
trum; 2 km fra (Lysaker), 3 km fra
Fornebusenter og 1,5 km til Høvik.
Kommuneplanens arealdel viser
arealet som off entlig tjenesteyting.
Området er bebygd med folkehøys-
kole, menighetshus, parkområdet og
tilgang til Holtekilen. Det foreslåtte
å legge ut deler av området som
boligområdet mot E-18 og et kom-
binert forslag bolig/tjenesteyting.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 10 dekar. 

Kollektivdekning:  
Buss: 15 min ruter Oslo/Rykkin
Timesrute til Lierbyen

Avstand til skole:  ca 1,2 km
Avstand til busstopp: ca 200 meter

Høyde:
Området bør utnyttes lavt av hensyn 
til nabobebyggelsen og siden det 
ikke ligger til knutepunkt eller sent-
er. Boligbebyggelsen som reguleres 
inn bør ha en høyden på 2 til 3 etg. 
Folkehøyskolen skal opprettholdes 
og det skal legges til rette for dette 
innenfor området.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Lysaker.  Området mangler blant 
annet; Andre småhus 3 eller fl ere 
boenh 3%, store sammenbygde 
boligblokker 0%,  stort frittliggende 
boligblokk 2 etg. og 5 mfl  0%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Det ligger tre mindre naturtyper in-
nenfor området. Innenfor området 
fi nnes det et kulturminne registrert 
fra 1900-1940. Deler av området er 
støybelastet. Det ligger mot E-18. 
Det er registrert fl ere vannveier 
gjennom området og vannansam-
lingsplasser ved skybrudd. Området 
skråner mot syd. Området er støy-
belastet.

Anbefalt boligtypologi:
Lavblokk/konsentrert småhus

Anbefalt byggehøyde:
2 til 3 etg

Spesielle forhold:
Området er støybelastet. Det ligger 
innenfor rød, orange og gulsone. 
Områdene lengre inne på eiendom-
men er mindre støyutsatt. Folke-
høyskolen skal opprettholdes og 
legges tilrette for innenfor planom-
rådet.



7. Gamle Lommedalsveien101 mfl /
RYKKINN
Beskrivelse:
Området ligger i tilknytning til 
forlengensen av Kolsåsbanen mot 
Rykkin. Området ligger 650 meter 
fra Rykkinn senter og fremtidig stas-
jon på Rykkinn. Kommuneplanens 
arealdel viser arealet som eksister-
ende boligområde og næringsbe-
byggelsen. Området er bebygd med 
næringsbebyggelse, store arealer 
for parkering og et ubebygdom-
råde. Det ligger ned mot Lomma og 
grøntdraget langs elven.

Antall dekar: 
Området utgjør ca 20 dekar. 

Kollektivdekning: 
Buss: 15 min ruter Oslo/Rykkinn

Avstand til skole:  ca 650 meter
Avstand til busstopp: ca 750 meter
Avstand til fremtidig stasjon: ca 650 
meter

Høyde:
Utviklingen må sees i sammenheng 
med omkringliggende bebyggelse. 
Bebyggelsen i området er enebolig, 
rekkehus og lavblokk i 3 etg på an-
dre siden av Lomma. En noe høyere 
tetthet kan vurderes. Det anbefales 
bebyggelse i 2 til 3 etg.

Manglende typologi i skolekretsen:
Området ligger innenfor skolekrets 
Bryn/Hammerbakken. Området 
mangler blant annet; Store sammen-
bygde boligblokker 0%, Atrium/
kjedeteneb. 2,7%, stort frittliggende 
boligblokk 2 etg. 2,6% og 5+ 1,6%.

Verdier (kulturvern, naturvern, 
terreng, støy osv):
Innenfor området fi nnes et kultur-
miljø som strekker seg delvis inn 
i området mot nord. Det er ingen 
kjente kulturminner innenfor om-
rådet. Eiendommen ligger inntil en 
svært viktig naturtype langs Lomma 
(viktig bekkedrag i intensivt jordb-
ruksland). Deler av området ligger 
innenfor et leirskred område av 
lav risiko, men alvorlig skade. Det 
går en mulig vannvei ved skybrudd 
gjennom området. 

Anbefalt boligtypologi:
Blokkleiligheter/konsentrert 
småhusbebyggelse

Anbefalt byggehøyde:
2 til 3etg




