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I forbindelse med utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for Dyster Eldor II i Ås kommune er det gjort en
vurdering av temaet folkehelse. Det er sett på tilgjengelighet til gang‐ og sykkelvei og kollektivtilbud,
tilgjengelighet til offentlig og privat servicetilbud, ytre miljøfaktorer, bolig og boforhold og
nærmiljøfaktorer.
Det er god tilgjengelighet til gang‐ og sykkelveier fra planområdet, og det ligger godt til rette for at man
kan gå og sykle til ulike målpunkter i Ås. Det er begrenset kollektivtilbud i nærheten av planområdet. Man
må til Ås stasjon for å få et bedre tilbud. Mange pendler til Oslo, og det vil variere om folk velger å gå eller
sykle til stasjonen for å benytte seg av kollektivtilbudet derfra.
Det er regulert areal til ny barnehage i nærheten av planområdet. Sannsynligheten for at folk vil gå og sykle
til og fra den nye barnehagen er stor siden denne vil ligge i kort avstand til planområdet.
Når det gjelder tilgjengeligheten fra planområdet og til skolene og idrettsanleggene anses disse å være
gode. Skoleveiene er hovedsakelig adskilte gang‐ og sykkelveier med tilrettelagte kryssinger av trafikkerte
veier. Avstand fra planområdet til skolene medfører antakelig at en del skoleelever ikke går og sykler til
skolen, men benytter seg av skoleskyssordningen eller blir kjørt med privatbil. For bruk av idrettsanleggene
antas at de færreste vil velge å gå til og fra anleggene, men at flere vil velge å sykle i sommerhalvåret.
Planområdet ligger i en såpass lang avstand fra lokale handel‐ og servicetilbud at beboere i området etter
all sannsynlighet vil velge å bruke bil for å gjennomføre daglige gjøremål.
Utforming av bebyggelsen og fellesarealene vil bidra til å skape trygge bomiljøer og tilrettelegge for gode,
tilgjengelige møteplasser og utemiljø for innbyggerne.
Planområdets beliggenhet og utforming gir svært gode muligheter for rekreasjons‐ og friluftsaktiviteter
både i boligfeltet og i området rundt.
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Bakgrunn og hensikt
Solon Eiendom AS er en eiendomsutvikler med hovedsatsningsområde i Oslo og Akershus.
Eiendomsselskapet er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. Solon Eiendom
har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle leverandører. Ås Boligutvikling
AS er et heleid datterselskap av Solon Eiendom.
Multiconsult Norge AS er engasjert av Ås Boligutvikling AS til fagutredning og prosjektering innenfor
flere fagområder i forbindelse med detaljreguleringsplanen for Dyster Eldor II.
Detaljreguleringsplanen for Dyster Eldor II omfatter felt B2 i områdereguleringsplanen for Dyster
Eldor II, vedtatt 21.06.2017 i Ås kommune. Hovedhensikten med planen er å utvikle området med
flere moderne boliger med høy kvalitet samtidig som en følger opp plankravet som er stilt i
områdereguleringen fra 21.06.2017. Felt B2 er det første feltet som detaljreguleres.
Ås kommune har i oppstartsmøte bedt om at det i forbindelse med detaljreguleringen skal gjøres en
vurdering av temaet folkehelse med bakgrunn i Helsedirektoratets veileder. På Helsedirektoratets
nettsider står følgende: «Utredning av helsekonsekvenser handler om å synliggjøre hvorvidt et tiltak
vil påvirke de bakenforliggende faktorene i den grad at det medfører positive eller negative endringer
i den forventede levealderen i befolkningen, i dødelighet, i forekomst av ulike sykdommer i
befolkningen, når det gjelder befolkningens selvopplevde helse eller når det gjelder levevaner og
livskvalitet i befolkningen»[6].

Figur 1‐1: Kartutsnitt som viser områdets beliggenhet (kilde Ås kommunes kartportal). Planområdet er markert
med rød sirkel.
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Metode
Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og
bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Formålet er et sunnere samfunn
med bedre livskvalitet.
Det er mange faktorer som kan ha direkte og indirekte innvirkning på folkehelse. Dette notatet er
basert på antatt relevante faktorer ut fra tilgjengelig kunnskap om området og tiltaket.
Det foreligger ikke en entydig metodikk og praksis for vurdering av temaet folkehelse. Det er tatt
utgangspunkt i sjekkliste for påvirkningsfaktorer utarbeidet av Helsedirektoratet [6]. Flere av
temaene i sjekklista er ikke relevante for plansaker, og en har konsentrert seg om tema som anses
som mest relevante i arbeidet med detaljregulering for Dyster Eldor II.
I vurdering av temaet folkehelse fokuseres på følgende forhold:








Infrastruktur, planlegging og transport
o

Tilgjengelighet til gang‐ og sykkelvei og kollektivtilbud

o

Tilgjengelighet til offentlig og private servicetilbud

Ytre miljøfaktorer
o

Støy

o

Luftforurensning

o

Radon

Bolig og boforhold
o

Tilgjengelighet til uteoppholdsarealer og sosiale møteplasser

o

Universell utforming

Nærmiljøfaktorer
o

3
3.1

Tilgjengelighet til friområder, turstier og naturområder

Eksisterende situasjon
Planstatus
Planen er del av områdereguleringsplan for Dyster‐ Eldor II [1]. Omkringliggende areal er i dag
regulert til boligbebyggelse i vest og i nord. Eiendommene øst og sør for planområdet er disponert til
LNF‐område i kommuneplanens arealdel.
Figur 3‐1 viser områdereguleringsplan for Dyster‐ Eldor II. Det er regulert blokkbebyggelse og/eller
konsentrert småhusbebyggelse i felt B2. Utnyttelse er satt til 35 %.
I vestre del av området er det regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. Her er det planlagt ny
barnehage.
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3 Eksisterende situasjon

Figur 3‐1: Områdereguleringsplan for Dyster‐Eldor II (kilde Ås kommune)

3.2

Områdets beliggenhet og arealbruk
Beliggenhet
Planområdet ligger ca. 1.6 kilometer sør for Ås stasjon, og er omtrent 30 dekar stort. Planområdet er
i dag ubebygget. Området består av småkupert terreng som i hovedsak er bevokst med løvskog, med
innslag av furu og gran. I nord grenser området til Gneisveien/Grunnfjellsveien og eksisterende
boligområde. Mot sørvest og sørøst grenser planområdet mot skog og dyrka mark.
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Grunnfjellsveien

Figur 3‐2: Illustrasjon som viser planområdet (A‐lab/Multiconsult)

Infrastruktur
Adkomst fra Ås sentrum til området er via fv. 55 Hogstvetveien og Grunnfjellsveien/Gneisveien. Det
er gang‐ og sykkelvei langs fv. 55 Hogstvetveien og Grunnfjellsveien. Langs vestsiden av jernbanen er
det gang‐ og sykkelvei parallelt med jernbanen fra sentrum og til kryss mellom Askeveien og
Furuveien. Gang‐ og sykkelveien krysser her under jernbanen i kulvert og går frem til Hogstvetveien.
Herfra og frem til kryss med Grunnfjellsveien er det fortau.
Det går lokalbuss morgen og ettermiddag. Det er ikke heldags kollektivtilbud direkte tilknyttet
området utover dette. Nærmeste bussholdeplass til planområdet er øverst i Grunnfjellsveien, i kort
avstand til felt B2. For andre buss‐ og togtilbud er nærmeste holdeplass ved Ås stasjon, samt
bussholdeplass ved Rustadporten ca. 1,7 kilometer unna.
Friluftsområder
Dysterskogen ligger med direkte kontakt til Eldor gård og Eldorveien med svært gode muligheter for
opphold og turer i skog og mark. Det er mange stier og skogsveier i skogområdet østover mot
Kråkstad og Kroer med populære områder for turer, bærplukking og soppsanking. Nær området går
helårs turvei i Kroerløypa med «trillestandard» til speiderhytta ved Trampen. Kroerløypa er en
populær skiløype om vinteren. Nærliggende jorder på nordsiden av planområdet benyttes til skigåing
og aking.
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Figur 3‐3: Kartutsnitt som viser turstier, sykkelruter og skiløyper i området (kilde Ås kommune)

4
4.1

Overordnete føringer
Folkehelseloven
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 [2]. Folkehelseloven skal bidra
til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven
fastsetter at folkehelse er et ansvar i alle sektorer, ikke bare i helsesektoren, og på alle
forvaltningsnivåer, dvs. kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Loven gir hjemmel til å
fastsette krav til virksomheter om forhold med betydning for befolkningens helse (miljørettet
helsevern), og gi kommuner virkemidler som for eksempel stansing og retting mv. overfor
virksomheter.

4.2

Forskrift om oversikt over folkehelsen
Forskriften ble fastsatt 28 juni 2012 med hjemmel i lov av 24 juni 2011 om folkehelsearbeid [3].
Formålet med forskriften er å legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.
Den skal også bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

4.3

Oversiktsdokument Folkehelse 2017‐221
Oversiktsdokument over folkehelsen i Ås kommune ble vedtatt i mai 2014 og revidert i 2017 [4].
Dokumentet skal legges til grunn for kommunens folkehelsearbeid i forbindelse med rullering av
kommuneplanen. Dokumentet bygger på helsedirektoratet sin veileder «God oversikt –en
forutsetning for god folkehelse» og gir en oversikt over hvilke områder folkehelsearbeidet i Ås
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kommune bør prioritere for å utjevne sosiale forskjeller. I plansammenheng er følgende punkter
aktuelle:

4.4



Trygge bomiljøer der en legger vekt på boligsammensetning og universell utforming



Tilrettelegging for gode, tilgjengelige møteplasser og utemiljø for innbyggerne

Områdereguleringsplan for Dyster‐ Eldor 2
I områdeplanen for Dyster‐ Eldor 2 [1] er det satt en del krav i planbestemmelsene som skal følges
opp i detaljreguleringsplanen. Her nevnes de temaene som antas ha betydning for folkehelsetemaet.
I planbestemmelsene er det satt krav til støy på uteoppholdsareal. Tilgrensende friområder skal
sikres for påvirkning av bygg‐ og anleggsarbeid. Det skal utarbeides miljøoppfølgingsprogram hvor
det skal være særlig fokus på nødvendige tiltak ved byggearbeid i området for å ivareta biologisk
mangfold i området og begrense påvirkning på nærmiljøet fra bygg‐ og anleggsarbeid.
For felt B2 er det satt krav til felles parkeringsanlegg for bil og antall parkeringsplasser per boenhet.
Minimum 5 % av p‐plassene skal være avsatt til bevegelseshemmede. Videre er det satt krav til antall
sykkelparkeringsplasser per boenhet.
Lekeplasser skal være minimum 150 m2 per 25 boenheter og skal ha en parkmessig opparbeiding
med lekeapparater av god og varig kvalitet. Eksisterende vegetasjon i området skal i så stor grad som
mulig bevares.
Det skal oppnås en blågrønn faktor på 0,8 i byggeområdet. Gjennom et slikt krav sikres at estetiske
og funksjonelle kvaliteter ivaretas i uteanlegget.
Det er også lagt inn flere hensynssoner for å bevare naturmiljø, kulturminner og grøntstruktur.

5

Konsekvenser for folkehelse

5.1

Infrastruktur, planlegging og transport
I følge reisevaneundersøkelser for Ås kommune utført i 2013‐2014 [5] viser reisemiddelfordelingen at
ca. 24 % av alle reiser foretas med gange, ca. 8 % foretas med sykkel og ca. 4 % med kollektiv. For
reiser under 3 km er tilsvarende tall ca. 35 % for gange, ca. 13 % for sykkel og ca. 0,2 % for kollektiv.
I følge undersøkelsen har Ås en relativt høy sykkelandel sammenlignet med nabokommunene, mens
gang‐andelen er ganske lik. Stor sykkelandel kan skyldes at det er mange studenter fra NMBU som
bruker sykkel til daglige gjøremål. Det er likevel stort potensiale for mer sykling og gange, siden
omtrent halvparten av korte reiser (under 3 km) foretas med bil. Sykkel‐ og gangeandelen har vært
relativt stabil i perioden 2003‐2013.

5.1.1

Tilgjengelighet til gang‐ og sykkelvei og kollektivtilbud
Gang‐ og sykkelveier
Det er god tilgjengelighet til gang‐ og sykkelveier i nærområdet både på øst og vestsiden av
jernbanelinja og videre sørover mot Granheimlia. Det er også gang‐ og sykkelvei fra Glimmerveien til
Eldorveien. Gang‐ og sykkelveiene er forbudet med øvrig gang‐ og sykkelveisystem i Ås. Dette sikrer
god fremkommelighet for gående‐ og syklende i området langs etablerte gang‐ og sykkelveitilbud.
Internt i området er det mulighet for å etablere turveier. Turstier i friområdet vil sammen med
interne gangforbindelser i delfeltene bidra til å gjøre veinettet for fotgjengere og syklister enda mer
finmasket.
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Det ligger godt til rette for at man kan gå og sykle til ulike målpunkter i Ås.
Det er en høydeforskjell på ca. 43 meter mellom planområdet og gang‐ og sykkelvei langs
Hogstvetveien. Høydeforskjellene kan oppleves som en barriere for noen. Stigning på gang‐ og
sykkelveien er ca. 6 % og er innenfor kravene til universell utforming.
Bruk av elektriske sykler kan føre til at flere sykler, men det er knyttet stor usikkerhet til hvor stor
andel av de syklende dette gjelder. Salget av el‐sykler er stigende.
Jernbanen utgjør en barriere i området. Det er kryssingsmuligheter for gående og syklende under
jernbanen rett vest for planområdet og ved Ås stasjon. Det er ca. 1,2 km mellom disse
kryssingspunktene.
Kollektivtilbud
Det er begrenset kollektivtilbud i nærheten av planområdet. Man må til Ås stasjon for å få et bedre
tilbud. Mange pendler til Oslo, og det vil variere om folk velger å gå eller sykle til stasjonen for å
benytte seg av kollektivtilbudet derfra.
5.1.2

Tilgjengelighet til offentlig og private servicetilbud
Dette temaet er begrenset til å omfatte en vurdering av tilgjengeligheten til offentlige og private
servicetilbudene i nærheten av planområdet, og omfatter ikke alle tilbudene i tettstedet.

Figur 5‐1: Kartillustrasjon som viser skoler og barnehager, samt sentrumsområder i Ås
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Barnehager
I forbindelse med utbygging av Dyster Eldor II er det i områdeplanen regulert til ny barnehage i
vestre del av området, ca. 200 meter fra planområdet. Av eksisterende barnehager er det 5
barnehager som ligger innenfor en avstand fra 1,1 km til 1,8 km fra planområdet. Den nærmeste
barnehagen er Moerlia barnehage, mens Dysterlia barnehage ligger lengst unna av disse fem.
Sannsynligheten for at folk går og sykler til og fra den nye barnehagen i nærområdet er stor siden
denne ligger i kort avstand til planområdet. Dersom man har barn i en av de andre barnehagene er
det større sannsynlighet at man bruker bil til og fra barnehagen.
Skoler og idrettsanlegg
For å fremme god folkehelse bør det legges til rette for å skoleelevene kan gå og sykle til skole og
fritidsaktiviteter. Barn i området vil gå på Rustad skole (1‐7 trinn) og Ås ungdomsskole (8‐10 trinn). Ås
videregående skole ligger ved Ås stasjon, ca. 1,5 km unna planområdet.
Rustad skole ligger i overkant av 2 kilometer fra planområdet, og Ås ungdomsskole ligger ca. 2,3 km
fra planområdet. For boligfelt B2 vil grunnskoleelevene har rett på gratis skoleskyss til og fra skolen
innen bostedskommunen mens eleven går i 1. klasse.
Dersom man skal gå eller sykle fra planområdet til Rustad skole kan man benytte gang‐ og sykkelvei
nordøst for Glimmerveien, Eldorveien og videre langs gangveier og boliggater gjennom Dysterlia
boligområde. Ved Kroerveien er det tilrettelagt for kryssing med opphøyd gangfelt rett øst for
adkomstvei til skolen. Fartsgrense i Kroerveien er 40 km/t på strekningen forbi skolen.
Det er gode gang‐ og sykkelveier til Ås ungdomsskole. Det er tilrettelagt for kryssing av fv. 152
Sentralveien med opphøyd gangfelt og trafikkøy ved Idrettsveien. Videre langs Idrettsveien til
ungdomsskolen er det fortau. Fartsgrense på fv. 152 er 40 km/t.
Nærmeste idrettsanlegg, Åshallen, er ved Ås videregående skole. Hallen er tilrettelagt for
idrettsaktiviteter med baner for håndball, volleyball, tennis mm. Ås stadion ligger i nærheten av
ungdomsskolen og er en kunstgressbane som disponeres av Ås idrettslag. Ås svømmehall ligger også
ved ungdomsskolen. Hallen benyttes av skolene, og i tillegg er det folkebad som er åpent 3 dager i
uken. I august 2019 åpner Rustad flerbrukshall ved Rustad skole. I tillegg til de etablerte
idrettsanleggene ligger det ballslette i umiddelbar nærhet til planområdet.
Samlet sett vurderes tilgjengeligheten fra planområdet og til skolene og idrettsanleggene å være
gode. Skoleveiene er hovedsakelig adskilte gang‐ og sykkelveier med tilrettelagte kryssinger av
trafikkerte veier. Avstand fra planområdet til skolene medfører antakelig at en del skoleelever ikke
går og sykler til skolen, men benytter seg av skoleskyssordningen eller blir kjørt med privatbil. For
bruk av idrettsanleggene antas at de færreste vil velge å gå til og fra anleggene, men at flere vil velge
å sykle i sommerhalvåret.
Lokale handels‐ og servicetilbud
De fleste butikker ligger i Ås sentrum i kort avstand fra stasjonen. Rådhuset, bibliotek, helsestasjon,
tannhelsetjeneste og kulturhus ligger sentralt i sentrum. Av arbeidsplasser er NMBU en stor
arbeidsplass i Ås kommune og antall ansatte vil øke når Veterinærhøyskolen flytter hit i 2020.
Planområdet ligger i en såpass lang avstand fra lokale handel‐ og servicetilbud at beboere i området
etter all sannsynlighet vil velge å bruke bil for å gjennomføre daglige gjøremål.
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Ytre miljøfaktorer
Ytre miljø og sikkerhet skal bidra til å sikre innbyggerne mot ytre trusler og miljøfaktorer i bomiljøet
som kan svekke helsen. Bomiljøet påvirkes både av fysiske, psykiske og sosiale faktorer, som
opplevelsen av trygghet, irritasjonsmomenter, tilgjengelighet, støy, tilhørighet, estetikk og
muligheten til å påvirke utviklingen i nærmiljøet. Fravær av støy og lokal luftforurensning, lukt,
stråling (radon og elektromagnetisk stråling), smittestoffer og ulykker, samt tilgang på rent vann, er
viktige for god helse og trivsel [10].
I denne planen er temaene støy, luftforurensning og radon ansett som aktuelle å kommentere.

5.2.1

Støy
Ifølge Statens vegvesen sitt støysonekart [7] ligger planområdet utenfor støysoner fra
fylkesvei/riksvei. Det er ikke utført støyberegninger for lokalveinettet. De eneste støykildene vil være
lokaltrafikk til området og togtrafikk.

Figur 5‐2: Støysonekart (hentet fra Statens vegvesen sitt kart over støysoner for riks‐ og fylkesveier)

5.2.2

Luftforurensning
Det antas ikke å være spesielle kilder for luftforurensning i nærheten av planområdet som gjør dette
til et aktuelt tema. Ifølge Nasjonalt beregningsverktøy er det ikke foretatt registreringer av gul/rød
luftsone [8] eller årsmiddelkonsentrasjon (µg/m3) av NO2 [9] i nærheten av planområdet.
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Radon
NGU sitt aktsomhetskart for radon viser at planområdet ligger i et område registrert som «moderat
til lav fare» samt «usikker aktsomhet» for radongass. Det vil bli gjennomført radonsikrende tiltak i
henhold til krav i TEK17.

5.3

Bolig og boforhold
I dette kapittelet omtales forholdene internt på området som skal detaljreguleres (felt B2).

5.3.1

Beskrivelse av bebyggelse og uteoppholdsareal
I områdereguleringsplanen er felt B2 regulert blokkbebyggelse og/eller konsentrert
småhusbebyggelse. Det planlegges ca. 135 boliger, se figur 5‐3. Feltet vil være tilnærmet bilfritt og
med interne gangveier. Det tilrettelegges for 1,2 parkeringsplasser pr. bolig (minimumskrav). I
områdereguleringsplanen er krav til parkering 2 parkeringsplasser per boenhet over 60 m2
bruksareal. Utbygger har erfaring med at ikke alle har to biler, og ønsker heller ikke å oppfordre til
bilbruk. Parkering vil være i parkeringskjeller under bebyggelsen med adkomst fra Gneisveien og fra
ny adkomstvei. Det bygges også noen gjesteplasser i parkeringskjelleren.
Boligene er i to til tre etasjer og varierer i størrelse. Det er vektlagt å skape variasjon i material‐ og
fargebruk. Dette vil blant annet gjøre det enklere å orientere seg og kjenne igjen sin egen bolig.

Figur 5‐3: Illustrasjon av mulig bebyggelse på felt B2 (Studio Oslo landskapsarkitekter)

10212138‐PLAN‐RAP‐001

19. september 2019 / 02

Side 14 av 18

Dyster Eldor II – Detaljreguleringsplan felt B2
Folkehelse

multiconsult.no
5 Konsekvenser for folkehelse

Figur 5‐4: Illustrasjon av mulig bebyggelse på felt B2. Det planlegges en salamanderdam i friområdet i
nordøstre del av feltet i overgangen til skogsområdet (A‐lab)

Bebyggelsen er foreslått plassert slik at det kan opparbeides uteoppholdsareal utenfor den enkelte
boligen og felles uteoppholdsareal i rommene mellom boligrekkene. Fellesarealene er tenkt
opparbeidet som grøntareal tilrettelagt for opphold og lek. Mot nordøst rett utenfor planområdet er
det tenkt å lage en salamanderdam i området mellom bebyggelsen og skogen.

Figur 5‐5: Illustrasjon av mulig bebyggelse og uteoppholdsareal i felt B2 (A‐lab)

5.3.2

Tilgjengelighet til uteoppholdsarealer og sosiale møteplasser
Det er planlagt relativt lav bebyggelse i feltet, og den er plassert slik at det dannes uterom med
forskjellig størrelse og med ulike kvaliteter. Bebyggelsens høyde og størrelsen på uterommene er
tilpasset den menneskelig skala.
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Det er viktig å ha god tilgjengelighet til gode og varierte uteoppholdsareal. Man bør har muligheter til
å ha noe privat areal og i tillegg ha tilgang på fellesarealer.
I illustrasjoner som viser planlagt bebyggelse er det avsatt privat hageareal på begge sider av boligen
for alle boligene. Det er svært god tilgjengelighet fra den enkelte boligen til felles uteoppholdsareal i
hele feltet. Det er positivt at det er flere ulike områder for felles uteoppholdsareal og at de er av
varierende størrelser. Fellesrommene vil få ulike kvaliteter. Med kort avstand til de andre
utearealene gir det beboerne valgfrihet med hensyn til hvilke fellesareal de vil benytte.
Det vil bli tilrettelagt for lek, opphold og felles møteplasser i trygge omgivelser tilrettelagt for alle.
Siden fellesarealene er omkranset av boliger vil mange kunne følge med på hva som skjer på
utearealene. De fleste vil oppleve dette som en ekstra trygghet.
De felles uteoppholdsarealene vil mest sannsynlig fungere som sosiale møteplasser. Å tilrettelegge
for sosiale møteplasser er viktig blant annet for å styrke sosiale nettverk og forebygge ensomhet.
Gjennom gode sosiale møteplasser er det mulig å skape mer inkludering og trivsel hos de som bor i
området.
Utforming av bebyggelsen og fellesarealene bygger i høyeste grad opp under temaene nevnt i
Oversiktsdokument Folkehelse [4] om å skape trygge bomiljøer og tilrettelegge for gode, tilgjengelige
møteplasser og utemiljø for innbyggerne.
5.3.3

Universell utforming
Det er lett skrånende terreng i området. Internveier og felles uteareal på feltet vil være universelt
utformet i henhold til krav i teknisk forskrift. Det vil være heis fra parkeringskjeller til bakkeplan.

5.4

Nærmiljøfaktorer
I dette kapittelet omtales forhold i nærheten av området som skal detaljreguleres (felt B2).
Figur 5‐6 og figur 5‐7 viser foreslått grønnstruktur, internveier og turveier i felt B2.
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Figur 5‐6: Illustrasjon av grønnstruktur på felt B2 (Studio Oslo landskapsarkitekter)

Figur 5‐7: Illustrasjon av internveier og turstier (Studio Oslo landskapsarkitekter)
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Tilgjengelighet til friområder, turstier og naturområder
Boligområdet på felt B2 grenser til store naturområder både i nord, øst og sørøst. I tillegg er det i
områdereguleringsplanen avsatt et ca. 39 dekar stort areal til friområde vest for B2. Friområdet ligger
i tilknytning til bekkeløp og etablerte gårdsdammer i området. Eksisterende bekkeIøp i friområdene
skal bevares og/eller oppgraderes. Fra det sentrale friområdet er det tilrettelagt for grøntkorridorer
til tilliggende områder. I øst og sør leder korridorene ut til større skogsområder. Det er også planlagt
å etablere to ballsletter i nærområdet.
Planområdets beliggenhet gir svært gode muligheter for rekreasjons‐ og friluftsaktiviteter i området
rundt. Beboerne vil ha meget god tilgjengelighet til det sentrale friområdet vest for planområdet og
til de tilliggende naturområdene. Det er kort avstand fra bebyggelsen både til friområdet og til
skogsområdene rundt med etablerte turstier som for eksempel Kroerløypa. Det er relativt brede
grøntkorridorer i ytterkant av felt B2 og til og fra det sentrale friområdet.
Ved å tilrettelegge godt opparbeidete stier bør det være enkelt og attraktivt for beboerne å benytte
seg av friområdene og naturområdene i nærheten. Her kan man trekke seg tilbake og oppleve stillhet
dersom man ønsker det.
Det er fokus på blågrønn faktor i prosjektet. Bevaring og/eller oppgradering av eksisterende bekkeIøp
og gårdsdam i friområdene vil være en berikende kvalitet for området. Spesielt etablering av
salamanderdam trekkes frem som et positivt tiltak. Godt utformede friområder antas å ha positivt
innvirkning på de som skal bruke området.
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