
Tabell: Ønskede tiltak på Breivoll i regi av DNT Oslo og Omegn 

 

Nr. Navn på tiltak 
 
 

Formål Målgruppe Kommentar - plassering, utforming. 
 
Kommentar - allmennhetens bruk av 
område 

Konsekvenser  
natur- og kulturkvaliteter  

I hvilken type 
område? 
 
Er tiltaket i tråd 
med dagens 
reguleringsplan  
(ja/nei) 

1 Flytende 
Kajakknaust med 
padlebrygge 
 
 
 
 

Hensiktsmessig lagring 
av kajakker, 
kajakkutstyr og annet 
utstyr for 
vannaktiviteter.  
 
Hensiktsmessig 
inn/utstigning av 
kajakk.  
 
Universelt utformet. 
Tilgjengelig for 
rullestolbrukere 

Kajakkpadlere. 
Utlån og utleie.  
Kajakk-kurs. 

Størrelse: 81,5 kvm. 
1 etasje. Høyde ca. 1.50-2.00 cm. 
Byggesøknad er sendt inn. 
 
Hensiktsmessig plassering for 
aktiviteten som bygget er anlagt for.  
 
Anlegget er planlagt i forbindelse med 
en av de eksisterende bryggene. 
Bryggene brukes pr i dag mye som 
badebrygger.  
Allmennhetens tilgang til bryggene må 
ivaretas. Anlegget må ikke hindre 
ferdsel langs strandlinjen.  
 
Positivt med allerede delvis 
opparbeidet universell tilkomst til 
brygga.  
 
Behov for ny badebrygge vurderes hvis 
allmennhetens tilgang til området 
begrenses.   

Ingen åpenbare negative 
konsekvenser for natur- og 
kulturkvalitetene i området.  
 
Mulige konsekvenser for 
bløtbunnsområdene må kartlegges.  
 
Kanalisering av ferdselen ned til 
brygga må vurderes for å unngå 
tråkkslitasje.  
 
Hensiktsmessig søppelhåndtering 
for å hindre søppel i sjø/fjæra.  
 
Stor padleaktivitet medfører behov 
for klare retningslinjer for å unngå 
forstyrrelse av fuglelivet i 
verneområdene (Flatskjær)   
 
 

I friområde 
 
Nei  

2 Badstue  Badstuevirksomhet Alle som ønsker å 
ta badstue. Utlån 
og utleie.  
Må bookes i 
forkant.  

Størrelse: 4x5 meter. 1 etasje 
 
Hensiktsmessig plassering for 
aktiviteten som bygget er anlagt for.  
 

Ingen åpenbare negative 
konsekvenser for natur- og 
kulturkvalitetene i området.  
 

I friområdet 
 
Nei 



Universell utformet tilkomst.  
 
Anlegget er planlagt ytterst på 
eksisterende bryggene – utenfor 
kajakknaust.   
 
Bryggene brukes pr i dag mye som 
badebrygger.  
Allmennhetens tilgang til bryggene må 
ivaretas. Anlegget må ikke hindre 
ferdsel langs strandlinjen.  
 
Positivt med allerede delvis 
opparbeidet universell tilkomst til 
brygga.  
 
Behov for ny badebrygge vurderes hvis 
allmennhetens tilgang til området 
begrenses.   
  
 
 

Mulig konsekvenser for 
bløtbunnsområdene må kartlegges.   
 
Kanalisering av ferdselen ned til 
brygga må vurderes for å unngå 
tråkkslitasje.  
 
Hensiktsmessig søppelhåndtering 
for å hindre søppel i sjø/fjæra 
 
 
 

3 Kajakkpolo  Kajakkpolotrening og 
konkurranse. Ball-lek i 
vann 

Åpen for alle.   Størrelse: ca. 40x20 meter.  
Oppmerket med bøyer. To kurver som 
festes i bunnen med anker?   
 
Planlagt sør for eksisterende brygge.  
Hensiktsmessig plassering for 
aktiviteten som bygget er anlagt for.  
 
Positivt med allerede delvis 
opparbeidet universell tilkomst til 
brygga.  
 
Vil anlegget blokkere for annen bade- 
og vannaktivitet ut fra svaberget øst 
for anlegget? ?  

Ingen åpenbare negative 
konsekvenser for natur- og 
kulturkvalitetene i området.  
 
Banen er stor – for stor?  
 
Mulig konsekvenser for 
bløtbunnsområdene må kartlegges.  
 
Enkle montering. Ingen varige 
inngrep. 
 
Hensiktsmessig søppelhåndtering 
for å hindre søppel i sjø/fjæra 
 

I friområdet 
 
Nei 
 
Er dette 
søknadspliktig?  



 

4 Toalettanlegg - 
servicehus  

Toalett og 
servicefunksjoner for 
badende og 
kajakkpadlere. 
  
Universelt utformet 
del.   
 
Unngå forurensing 
 
 

Allmennheten  Størrelse: 70 kvm. 
 
Anlegget er planlagt ved dagens 
pumpehus. Hensiktsmessig plassering 
for tilkobling til vann og kloakk.  
 
Huset er planlagt med toalett, utedusj, 
kjønnsdelte skifterom, garderobeskap 
og tørkerom for kajakkutstyr. 
Hensiktsmessig.  
 
Bygget vil ikke påvirke allmennhetens 
ferdsel i området.  

Ingen åpenbare negative 
konsekvenser for natur- og 
kulturkvalitetene i området.  
 
Byggets estetiske plassering må 
vurderes.  
 
Sikker kloakktilkobling.  
 
Noe hogst og planering. Kun små 
inngrep. 

I friområdet. 
 
Delvis nevnt i 
dagens 
reguleringsplan 
 

5 Permanente  
bålplasser med 
benker 

Tilrettelegge for sosialt 
samvær med bål/grill. 
 
Brannsikkerhet i fokus.  
 
Unngå uvettig bruk av 
engangsgrill og fri 
bållaging 
 
 

Allmennheten  Størrelse: Sirkel ca. 8 meter i diameter. 
 
Fri ferdsel for allmennheten rundt 
plassene må sikres.  Plassene bør 
legges på gressområdene, 
tilbaketrukket fra strandlinjen for å 
sikre adgang til strandlinjen. 
 
Sikkerhetssone rundt eiketrær.  

Konsekvenser for det biologiske 
mangfoldet i området må 
kartlegges.   
 
 

I friområdet. 
 
Nei 

6 Gapahuk Enkle overnattings- og 
samlingssteder 

Allmennheten  Størrelse: Grunnflate gapahuk 8-15 
kvm? Totalt areal med bålplass 40 
kvm?  
 
Fri ferdsel for allmennheten rundt 
plassene må sikres. Plassene bør 
legges på gressområdene, 
tilbaketrukket fra strandlinjen for å 
sikre adgang til strandlinjen. 
 
Sikkerhetssone rundt eiketrær. 
 

Konsekvenser for det biologiske 
mangfoldet i området må 
kartlegges.   
 

I friområdet  
 
Nei 



7 Strand med 
mulighet for 
fortsatt 
strandpåfyll  

Attraktiv badestrand 
for barn. I området er 
det ellers mye svaberg 
og leirebunn  
 

Allmennheten  Det er allerede fylt på sand i området i 
flere omganger av tidligere leietager.  
 
Området og sandstranden er meget 
populær for barnefamilier. 
Ingen andre sandstrender på denne 
delen av Breivoll.  

Ved ny sandpåfylling på det 
kartlegges hvordan sandpåfylling og 
sandutvasking påvirker 
bløtbunnsområdene.  
 
Stor padleaktivitet ut fra stranden 
kan medfører behov for klare 
retningslinjer for å unngå 
forstyrrelse av fuglelivet i 
verneområdene som ligger rett nord 
for stranda (Flatskjær). 

I friområdet 
 
Usikkert  

8 Hønse- og 
kaninhus  

Levende gårdstun  Allmennheten  På tunet – bygges i forbindelse med 
dagens stabbur?  
 
Hyggelig tiltak for barnefamilier. Vil 
ikke ha negativ innvirkning på 
allmennhetens ferdsel i området.  

Ingen uheldige konsekvenser.  I byggeområdet. 
 
Ja - regulert for 
bygging.  
Er det tillatt 
med dyrehold?  

9 Sovehus med 
servicefunksjoner 
og toalett 

Overnatting.  
Gode servicefunksjoner 
for allmennheten  

Toalettanlegget er 
alltid åpent for 
allmennheten. 
Overnatting for 
betalende gjester 
 

Størrelse: Grunnflate 150 kvm?  
Bygges mindre enn «låven» 
menigheten fikk tillatelse til å bygge.  

Ingen uheldige konsekvenser.  
 
Bygget skal se ut som en låve på 
utsiden og dermed være med å 
komplimentere gårdstunet.  
 
Nytt bygg med ny vann og kloakk 
tilkobling.  

I byggeområdet. 
 
Ja 

10 Mindre 
overnattingshytter  

Enkel overnatting  Betalende gjester  Størrelse: 5- 10 hytter. Grunnflate 10-
49 kvm?  
Pr i dag plassert i dagens friområde 
(nordre del av opparbeidet grusplass). 
Tidligere leietager hadde store 
plasthaller her.  Fin diskret plassering. 

Hyttene vil ligge fint i terrenget, 
diskret plassering. Ingen uheldige 
konsekvenser.  

I friområdet. 
 
Nei 

11 Hinderløype  Fysisk aktivitet Alle aldre, åpen for 
alle (både 
enkeltpersoner og 
grupper) 

Planlagt på ryggen nord for 
Drengestua. Denne består av sårbar 
rabbevegetasjon. Meget utsatt for 
slitasje. 
 

Konsekvenser for det biologiske 
mangfoldet i området må 
kartlegges.   
Bør ikke legges på eksponerte 
punkter i terrenget. Unngå sårbare 
rabber og områder med eiketrær. 

I friområdet. 
 
Nei 



Kan flyttes til alternativ plassering i 
friområdet eller til egent sted i 
friluftsområdet hvor det er mindre 
fare for slitasje.    
 
Tiltaket vil være til glede for 
allmennheten og ikke hindre 
allmennhetens ferdsel i området.  

Sikkerhetssone rund eiketrær.  
 
Flere eiketrær i området.  
 
Hindrene må ikke være høyere enn 
vegetasjonen i området.  

12 Miljøstasjon  Hensiktsmessig 
avfallhåndtering. 
Godt eksempel på god 
kildesortering. 
Informativ 

Allmennheten  Sentral plassering  
Ingen miljøstasjon i området pr i dag.  

Ingen uheldige konsekvenser. 
 
Viktig at allmennhetens første møte 
med det utleie området er positivt.  
Utforming og plassering av bom og 
miljøstasjon må vurderes nøye.  

I friområdet. 
 
Nei 

13 Grønnsaksområde/ 
drivhus 

Produksjon av kortreist 
mat til egen cafe. 
Lokalt engasjement 

Grupper og 
enkeltpersoner 
etter avtale 

Størrelse: Total grønnsaksareal: 2 mål?  Breivoll var opprinnelig et 
gårdsbruk. Positivt at noe 
gårdsaktivitet gjenopptas. Ingen 
negative konsekvenser ved 
økologisk drift av området.  

I friområdet, 
evt. offentlig 
trafikkområde. 
 
Nei 

14 Ansatte-parkering  Hensiktsmessig 
parkering med 
ladestasjon 

10-20 plasser til 
ansatte og 
dugnadsfolk  

Størrelse: 1 mål  
Skjermes med vegetasjon  

Ønskes plassert i rødt område som 
pr i dag er regulert for bygging, slik 
at sikt og ganglinje mellom gårdstun 
og travbane opprettholdes. 
 
 

I byggeområdet.  
 
Delvis 

15 Stor 
parkeringsplass  

Hensiktsmessig 
parkering i utkanten av 
området 

Allmennheten  Størrelse: Stor 3 mål?  
Både DNT Oslo og kommunen ønsker 
et bilfritt tun og friluftsområde. For å 
få til dette må det lages en stor 
parkeringsplass.   
Dagens parkeringskapasitet er allerede 
for liten. Stor parkering sør for 
travbane. 
 
Positivt at alle må gå litt.  

Best mulig plassering.  
Kan tilbakeføres.  
 
Mulige konsekvenser for jettegryte 
som ligger utenfor området i sør må 
kartlegges.  Eventuell kulturminner 
må sikres etter råd fra 
vernemyndighetene.  

I friområdet. 
 
Nei 

16 Skiløype  Skiløypa blir en 
forbindelse til de 

Allmennheten Enkel tilrettelegging. Ingen større 
naturinngrep. 

OBS: Piggtråd i planlagt trase. Må 
fjernes.  

Må ikke 
omsøkes?  



eksisterende 
skiløypene i området 

 
Ved normale vinterforhold er det 
kun nok snø til skiløyer i området i 
svært korte perioder. Traseen vil 
ikke bli kjørt med store maskiner. 
Små eller ingen uheldig 
konsekvenser for naturen i 
området.  

17 Teltområde  
Permanente 
lavvoer i sesong.  
 

Fleksibel overnatting  Betalende gjester  Fint med en billig/gratis 
overnattingsform på Breivoll. 
 
Området har diskret plassering.  
 
Det må lages en passasje gjennom 
området for allmennheten.  

Små eller ingen uheldige 
konsekvenser for naturen i 
området. 
 
Ikke permanent inngrep.  

I friområdet. 
 
Nei, men er 
dette 
søknadspliktig?   

18 Tretopphytter  Spennende 
overnatting- og turmål  

Betalende gjester  Størrelse og utforming er ikke planlagt. 
Plassering kan diskuteres, og vil 
selvsagt gjøres uten permanente 
naturinngrep, skånsom og diskret 
plassering. Ikke vann og strøm til 
hyttene. 

Dagens ulovlige hytte bør fjernes – 
usikret, råtten, glasskår og mye 
forsøpling.  
 
Konsekvenser for det biologiske 
mangfoldet i området må 
kartlegges.   
 
Plan for håndtering av søppel og 
tilsyn må fremlegges.  
 

I 
spesialområdet-    
friluftsområde. 
 
Nei 

19 Tilrettelegging for 
overnatting i 
hengekøye 

Spennende overnatting 
 
 

Åpen for alle  Plassering kan diskuteres. 
Kun enkle slyngefester på trær.  

Overnattingsform som gir minimal 
terrengslitasje. Ved å anvise plasser, 
kan ferdsel – overnattingen 
kanalisere til områder som er godt 
egnet.  
 
Ikke permanent tiltak. 
 
Plan for håndtering av søppel og 
tilsyn må fremlegges.  

I 
spesialområdet-    
friluftsområde. 
 
Nei.  
 
Søknadspliktig?  



20 Utkikkstårn  Turmål med utsikt.  
Mestringsmål for barn 
og andre. 
Kulturformidlingspunkt  

Åpent for alle  Må være minst 16 meter for å få 
utsikt. 
 

Kanalisering av ferdselen opp til 
tårnet. Merking av stier.  
 
Konsekvenser for det biologiske 
mangfoldet i området må 
kartlegges.  
 
Plan for håndtering av søppel og 
tilsyn må fremlegges.  
 

I 
spesialområdet-    
friluftsområde. 
 
 
Nei 

21 Stimerking. Natur- 
og kulturstier  

Stimulering til økt fysisk 
aktivitet for brukere av 
stedet. 
Kunnskapsformidling. 
natur- og 
kulturkunnskap. 
Kanalisering av ferdsel 

Åpent for alle To traseer med ulik lengde Små konsekvenser ved riktig 
plassert stier,  
Fint å kanalisere ferdselen i et 
området med så stort besøk. 
Positivt med naturformidling.  

I friområdet og 
spesialområde.  
 
Er det 
søknadspliktig?  
 

22 Driftsgarasje  Nødvendig og 
hensiktsmessig lagring 
av drifts- og 
arrangementsutstyr 
 

Personale – drift  Størrelse: Grunnflate 70- 100 kvm.  
Mulig å kombinasjon med senter for 
gammelbåtkultur?  

I byggeområdet. 
 
Små konsekvenser for natur. Og 
kulturkvalitetene. 
 
Byggets utsende og størrelse må 
vurderes.  

I byggeområdet. 
 
Ja 

23 Sykkelparkering  Sykkelparkering  Allmennheten Størrelse: 0,5 mål? 
Trygg sykkelparkering med 
sykkelservicestasjon og ladestasjon for 
elsykkel vil fremme motivasjon for å 
sykle til Breivoll. Dette er i tråd med 
både kommunens og DNTs 
verdigrunnlag. Viktig at 
sykkelparkeringen har en sentral 
plassering.   

Pr i dag regulert for bilparkering.  
Kun positive konsekvenser ved å 
gjøre området om til 
sykkelparkering.  

I offentlig 
trafikkområde.  
 
Delvis 

24 Fotballbane  Aktivitet  Allmennheten Fotballbanen er allerede etablert av 
tidligere leietager. Ligger fint i 
terrenget.  

Etablert.  I friområde.  
 
Er etablert.  



25 Bocciabane Aktivitet  Allmennheten Grusbanen er etablert av tidligere 
leietager, mangler kun toppdekke. 

Delvis etablert.  I friområde.  
 
Er etablert. 

26 Volleyballbane  Aktivitet  Allmennheten Viktig med sentral plassering slik at 
barn og unge bruker banen.  

Lite inngrep. Ved å legge sanden på 
duk er det mulig å lett 
flytte/tilbakeføre tiltaket.  

I friområde.  
 
Er etablert. 

27 Badebrygge  med 
stupetårn 

Bading  Allmennheten Er etablert.  Ønskelig med et mindre 
stupetårn på bryggen i nord. 

 I friområdet. 
Søknadspliktig?  

28 Hundelufteområde  
Agility bane 

Hundelufting og 
aktivitet  

Allmennheten 
Hunder 

Størrelse: 3 mål?  
Hensiktsmessig plassering helt i 
sørenden av ridebanen. Hundene går 
rett fra bilen til lufteområdet.  

Hensiktsmessig å regulere lufting av 
hunder i området for å forebygge 
problemer med løshund, som kan 
være til sjenanse for både natur, vilt 
og mennesker.  

I friområdet. 
 
Nei 
 
Søknadspliktig?  

29 Gjestehavn? Hensiktsmessig havn 
for alle som kommer 
med båt  

Båtfolk Avhengig av behov. Kystkultur – 
robåter. Plassering er ikke planlagt.  

Konsekvenser for 
bløtbunnsområdene må kartlegges 
av tiltakshaver.   

I friområdet.  
 
Nei.  

30 Veibom Hindre biltrafikk på 
tunet og området for 
øvrig  

Allmennheten Viktig for bilfritt område. Mye kjøring i 
området pr i dag. Mangler plassering i 
kart, bør plasseres ved innkjøring 
omtrent ved punkt 12. 

Etablert vei.  
Snuplass for de som kjører opptil 
bommen og så må snu må etableres 
for å unngå kjøring på plenene.  

I friområdet.  
 
Delvis 

31 Trenings-
aktivitetspark 
 

Fysisk aktivitet  Allmennheten  Sees i sammenheng med hinderløype. 
 
Plassering er ikke planlagt.  
 

Vurdere om det er hensiktsmessig 
med treningspark i et slikt område, 
eller om det er bedre å stimulere til 
å ta i bruk naturen som 
treningsstudio med fuglesang.  

I friområdet. 
 
Nei 

31 Informasjonspunkt  God informasjon  Allmennheten Ved bommen 
Ved servicebygget ved badestrand 
nord. 
På tunet 
Ved toalettanlegget 

Lite inngrep – ingen negative 
konsekvenser.   

I friområdet 
I byggeområdet 
 
Søknadspliktig?  

32  Pil- labyrint Aktivitet  Allmenheten På ridebanen? Bedre nærmere tunet?  Lite inngrep – ingen negativ 
konsekvenser.  

I friområdet 
 
Ikke 
søknadspliktig?  

33 Zip-Line Aktivitet  Allmennheten Fra noe nedenfor punkt nr. 19 til 
området rundt dagens punkt nr. 11. 

Lite inngrep – ingen negativ 
konsekvenser 

I friområdet og 
friluftsområdet. 
 



Nei 
 
Søknadspliktig?  

  

Dagens bygninger – planlagt funksjon: 

Hovedhus: Resepsjon, cafe og forsamlingslokale – SEFRAK registrert  

Bestyrerbolig: Bolighus for bestyrer og ansatte   

Drengestua: Lite kjøkken og et stort rom – fleksibel bruk 

Stabbur: Kan kun brukes til lager pga. brannrisiko? SEFRAK registrert 

Gule – brakka: Frivillighetens hus. Breivolls venner og andre frivillige lag og foreninger.  

Iskiosk: Issalg  

Pumpehus: (Se tiltak nr. 4) 


