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Sammendrag
Forslag til områdeplan for Li legges fram til ny 1. gangsbehandling etter at
formannskapet i møte 11.03.2019, sak 19/19 sendte saken tilbake til administrasjonen
for ytterligere bearbeidelse.

Områdeplanen legger til rette for en transformasjon av næringsareal i
Tyriveien/Birkelundveien til konsentrert småhusbebyggelse, og en videreutvikling av
Birkelundveien 70 til konsentrert småhusbebyggelse. Idrettsanlegget blir regulert med
tilhørende anlegg og tekniske installasjoner som er tilknyttet idrettsformål. Li
ungdomsskole blir regulert med en utnyttelse på 30 %. Dette muliggjør en utvidelse av
bygningsmassen.

Videre blir det regulert nærmiljøanlegg med en utvidelse i forhold til nåværende areal.
Klubbhuset til Gjelleråsen IF blir regulert med muligheter for utvidelse. Det blir regulert
mer og flere parkeringsplasser, og slipp-/hentesone blir flyttet til innkjøringen til
planområdet, for å hindre trafikk å måtte kjøre helt inn til Lihallen og ungdomsskolen.

Rådmannens innstilling

Saksgang Møtedato

Formannskapet 11.06.2019



I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Områdeplan Li, som vist på plankart 

alternativ 1 datert 23.05.2019 med tilhørende bestemmelser alternativ 1 datert 

10.05.2019, ut på høring og offentlig ettersyn. 
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Saksframstilling 
 

 

BAKGRUNN FOR SAKEN 
I forbindelse med vedtak av Skolebehovsplanen vedtok Kommunestyret i sak 96/16 

følgende punkter: 

 Det skal etableres en flerbrukshall i Søndre Nittedal (Slattumhallen) med de 

funksjoner som er beskrevet av Nittedal idrettsråd. Flerbrukshallen lokaliseres 

ved Li ungdomsskole eller ved Slattum skole. Rådmannen bes legge fram en sak 

med konsekvensutredning av tomtealternativene ved Li ungdomsskole og 

Slattum skole våren 2017, som grunnlag for endelig beslutning om lokalisering. 

Byggestart for flerbrukshall i Søndre Nittedal skal være i løpet av våren 2018. 

 Uavhengig av hvor flerbrukshallen i Søndre (Slattumhallen) blir plassert, så bes 

rådmannen starte opp en reguleringsprosess for Li-området, på g/bnr. 5/9, 5/85, 

5/97, 5/98, 5/105, 5/112, 5/143, 5/193, 6/114, 6/145, 7/6, 7/10, 7/61, 7/62, 7/66 og 

7/70. 

 

Områdeplanen er en oppfølging av kulepunkt 2. 

 

Forslag til Områdeplan Li ble behandlet av formannskapet i møte 11.03.2019, sak 19/19 

og det ble fattet følgende vedtak: 

1. Områdeplan Li legges ikke ut på høring og offentlig ettersyn. 

2. Når saken legges fram for ny politisk behandling skal følgende forhold ivaretas: 

a) Det tas hensyn til hvilken type boliger som trengs i kommunen i henhold til 

boligprogrammet. 

b) Det gis tilsvarende utnyttelsesgrad for konsentrert bebyggelse for BKS – Enga som 

for BKB_1 Tyriveien. 

c) Avbøtende tiltak for å hindre impulsstøy fra kunstgressbane og nærmiljøanlegg på 

uteområdene for eksisterende bolig nord for disse anleggene. 

d) Behov for p-plasser vurderes på nytt ut fra miljøhensyn og gjeldende areal- og 

transportplan. 

e) Det må stilles miljøkrav og krav til estetikk i planområdet, herunder 

idrettsanleggene. 

 

 

 

Forhold til eksisterende plandokument 
Skole- og idrettsområdet er ikke regulert og ligger i kommuneplanen som boligområde, 

offentlig og privat tjenesteyting, næringsbebyggelse og friområde. En del av 

planområdet i sør inngår i reguleringsplan139 (næringseiendommene). I forslaget til 

kommuneplan 2018-2030 er deler av friområdet foreslått avsatt til idrettsanlegg, i tråd 

med dagens bruk. 

 



 

SAKSOPPLYSNINGER 
Hensikten med planarbeidet er å regulere skole- og idrettsområdet, og sikre en 

forutsigbar utvikling. Planområdet huser mange funksjoner som til sammen gir stor 

trafikk. Trafikksikkerhet, adkomst og parkering er derfor et viktig fokus i planarbeidet. 

Videreutvikling av næringseiendommene i Tyriveien og Birkelundveien og adkomst til 

disse, vil også være en del av områdeplanen. Det samme gjelder for boligeiendommene 

innenfor planområdet, og utvikling av disse. 

 

Vurdering av konsekvenser 
Det vises til planbeskrivelsens kapitel 7 for en utfyllende beskrivelse av 

virkninger/konsekvenser av planforslaget.  

 

Økonomi 

For kommunen vil det være økonomiske konsekvensene knyttet til parkeringsløsninger, 

herunder kostnader til erverv av privat bolig som blir foreslått regulert til 

parkeringsplass (SPA_3). Hvor mye dette beløper seg til er foreløpig usikkert. Eier av 

eneboligen skal ha mulighet til å kjøpe seg en tilsvarende bolig i nærområdet ifølge 

regelverket. Et foreløpig anslag ut fra salgspriser i dag er en kostnad på om lag 5-6 mill. 

kroner. I tillegg kommer opparbeidelseskostnadene for parkeringsplass på SPA_3 og 

utvidelse av SPA_2. 

 

Støyskjermende tiltak skal bekostes tiltakshavere. Planbestemmelsene fastsetter at 

retningslinje T-1442 for støy er gjeldende. I dette området vil tiltakshavere kunne være 

både nye boligbyggere, og idretten. For støyskjerm som tiltak er et grovt 

kostnadsestimat en løpemeterpris på mellom 2000 og 5000 kroner. Eksempelvis vil i så 

fall en støyskjerming på 50 meter koste anslagsvis kr 100.000,- til kr 250.000,-. Omfanget 

av kostnader til skjerming er usikkert, da det må foretas støyberegninger. 

 

I planbestemmelsene stilles det ikke krav om at gangveien gjennom grøntområdet felt 

G2 skal opparbeides. Det åpnes opp for at det tillates etablert en gruset gangvei med 

tilhørende lysinstallasjoner. Det er ikke gjort noen kostnadsoverslag for denne 

opparbeidingen, det vil bl.a. avhengig av bredde, stigning/ universell utforming og type 

belysning. 

 

Miljø 

De kartlagte naturtypene som finnes innenfor planområdet, blir regulert til 

grønnstruktur – naturområde, med tilhørende bestemmelser som sier at det kun er 

tillatt med skjøtsel som fremmer naturtypen. 

 

I bestemmelsene foreslås det at ved rehabilitering eller nylegging av kunstgress, skal det 

søkes benyttet andre og mer miljøvennlige materialer enn gummigranulat. Innenfor det 



som reguleres til idrettsanlegg (BIA) skal det etableres snølagringsplass og system for å 

samle opp og hindre spredning av fyllmasse brukt til kunstgress (gummigranulat). 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er utarbeidet en ROS-analyse, som ser på aktuelle uønskede hendelser. 

Planområdet ligger i et område med kvikkleire og det er en kvikkleiresone i deler av 

planområdet. For å sikre mot eventuelle skred er det satt bestemmelser om at det ikke 

kan gis tillatelse til tiltak før det er gjort en vurdering av områdestabiliteten. For felt BKS 

og BKB_2 er det satt krav om geotekniske og geologiske undersøkelser som skal gjøres 

ved utarbeidelse av detaljreguleringsplan. 

 

Universell utforming (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

Universell utforming (UU) skal ligge til grunn for alle bygge- og anleggstiltak. Gangvei felt 

G2 vil ikke tilfredsstille krav til UU, da denne går i så bratt terreng at det vil bli 

uforholdsmessige store terreng inngrep og store kostnader. Parkering for 

bevegelseshemmede skal anlegges nær inngangspartier, slik at det blir enklere å komme 

seg til og fra de forskjellige anleggene og byggene. 

 

Folkehelse 

Planforslaget legger til rette for en utvikling av dagens idrettsanlegg på Li, både for den 

organiserte idretten (felt BIA) og nærmiljøanlegg (felt BNA). Dette er med på å bidra 

positivt for folkehelsen. Etablering av parkering og slipp/hentesone i øst vil gi mindre 

bilkjøring inn i planområdet, som vil bidra positivt ved økt trafikksikkerhet. 

 

Forebygging av kriminalitet 

Planforslaget legger til rette for bruk av arealet, både på dagtid og kveldstid. Et 

idrettsanlegg bidrar til å holde barn og unge i aktivitet. Da det også tilrettelegges for 

uorganisert aktivitet, kan dette bidra til et tryggere samlingspunkt med voksne i 

nærheten. Det anses i seg selv forebyggende at barn og ungdom deltar i aktiviteter som 

bidrar til at ungdommer ser seg selv i en større sammenheng og til å ta ansvar. 

 

Barn og unges interesser 

Nærmiljøanlegget blir regulert til større areal enn dagens situasjon. Trafikksikkerheten 

forbedres ved at slipp/hentesone flyttes til innkjøringen til planområdet. Dette bidrar til 

at biler og busser ikke kjører inn på området. Det reguleres flere parkeringsplasser, som 

vil være med på å hindre uønsket parkering og dermed øke trafikksikkerheten. 

 

Forslag til alternativer  
Alternativt planforslag er å beholde eneboligen ved parkeringsplass SPA_3, dette er vist i 

vedlegg 8, navngitt plankart alternativ 2 datert 23052019 med tilhørende 

planbestemmelser navngitt planbestemmelser alternativ 2 datert 10052019 som er 

vedlegg 9. 



 

Konsekvenser 

Konsekvensene av å velge alternativ 2 blir om lag 49 færre p-plasser. Dette gjør at det 

fortsatt vil være utfordringer med parkeringskapasitet på Li, spesielt når det arrangeres 

cuper, kamper etc.  

 

Det skal gjennomføres nye møter med eierne av eneboligen for å kunne vurdere 

nærmere om det å anskaffe erstatningsbolig vil bli oppfattet positivt eller negativt. 

 

  



 

Rådmannens vurdering 
Området Li er et av få bebygde områder i kommunen som ikke er omfattet av en 

reguleringsplan. Regulering er viktig for å sikre verdier, og for å gi forutsigbarhet for 

fremtidig utvikling. Forslag til områdeplan legger til rette for en videre utvikling av 

idrettsanlegget, transformering av næringsareal og videreutvikling av boligeiendom. Det 

legges til rette for en mulig utvidelse av skolen, hvis behovet melder seg i framtiden. 

Lihallen og Libadet blir regulert i tråd med eksisterende situasjon. 

 

Boligutvikling 

Forslaget legger opp til en moderat utvikling og transformasjon av næringsareal og 

boligareal. Rådmannen vurderer at rammene i planen for småhusbebyggelse er i tråd 

med 80/20-prinsippet og vedlikeholdsvekst utenfor prioritert tettsted Rotnes. For å nå 

målet om 1,7% befolkningsvekst, og sikre en jevn vekst, må det også legges til rette for 

vedlikeholdsvekst slik denne planen legger opp til. 

 

Idrettsanlegg 

Idretten og idrettsanlegg er viktig for kommunen. Innunder styringsmålet god folkehelse 

er et av tiltakene å legge til rette for hverdagsaktivitet og at innbyggere kan være fysisk 

aktive hver dag.  Planen sikrer at idrettsanlegget på Li tilrettelegger for forskjellig typer 

aktiviteter for barn, unge og voksne. Nærmiljøanlegget med sandvolleyballbanen og 

skaterampen blir utvidet. Nærmiljøanlegg er en viktig bidragsyter for å få barn og unge 

aktive, spesielt de som ikke deltar i organiserte aktiviteter. Areal for klubbhus blir 

regulert større enn dagens bruk, for å sikre at Gjelleråsen IF kan utvikle klubbhuset i tråd 

med sine ønsker og behov. 

 

Parkering 

Parkering er til tider problematisk på Li. Det kan være parallelle aktiviteter som 

innebandy / håndball i Lihallen, fotballkamper/ turneringer på kunstgresset og stevner i 

svømmehallen. Dette fordrer en del parkeringsplasser, selv om området ligger relativt 

nært til kollektiv-transport. Det foreslås å utvide parkeringskapasiteten ved å erverve en 

privat bolig. Dette kan virke dramatisk, men det vil gi en økning på minst 45 p-plasser. Se 

for øvrig vurdering nedenfor til vedtakspunkt 2d). Det bør stimuleres til bruk av 

samkjøring og bruk av kollektivtransport, men erfaringsvis vil det for 

idrettsarrangementer bli en del bilkjøring hvor det kommer folk fra andre lag og klubber 

fra hele østlandsregionen. Da må det være et visst nivå på tilgjengelige 

parkeringsplasser. 

 

Trafikksikkerhet 

Tidligere var det slipp/hentesone på den innerste parkeringsplassen (SPA_1), som også 

ble benyttet av skolebussene. Denne er nå flyttet ut til innkjøringen av planområdet. 

Dette gir bedre trafikksikkerhet ved at busser og biler ikke kjører gjennom hele 

planområdet for å hente eller slippe av passasjerer. Ved å utvide parkeringsplass SPA_3 



vil man øke parkeringskapasiteten og unngå uønsket parkering. Dette vil også bedre 

trafikksikkerheten ved at det blir mer framkommelig og mer oversiktlig trafikksituasjon. 

 

Oppfølging av vedtak FSK 11.03.2019, sak 19/19: 

 

Punkt 2a 

Det tas hensyn til hvilken type boliger som trengs i kommunen i henhold til boligprogrammet. 

 

Kommunen har ikke noe vedtatt boligprogram, men et «boligbyggeprogram». Dette er 

ikke et bindende program, men et administrativt verktøy brukt bl.a. til utarbeidelse av 

prognoser. Dette viser et anslag av hva potensialet kan være for boligbygging i Nittedal. 

For eksempel er sentrumsområdene kun et anslag når det kommer til antall boenheter. 

Usikkerheten øker jo lengre frem i tid en utbygging vil komme, og er særlig stor der 

detaljregulering ikke er gjennomført. Reell utbygging er avhengig av både utbyggeres 

valg og markedet, som påvirker når et prosjekt settes i gang.  

 

I forslaget til arealstrategi i kommuneplan 2019-2030 er det skrevet at det skal 

utarbeides et boligtypeprogram og at det skal legges til rette for variert 

boligtypestruktur. Planforslaget legger til rette for en utvikling med både leiligheter og 

rekkehus. 

 

Punkt 2b 

Det gis tilsvarende utnyttelsesgrad for konsentrert bebyggelse for BKS – Enga som for BKB_1 

Tyriveien. 

 

I rådmannens opprinnelige forslag lå boligfelt BKS med maksimal BYA=30 % og 

næringsområdet med maksimal BYA=40 %. En av grunnene til at det ble foreslått 

forskjellig utnyttelse er at BKS er et eldre småbruk på 10 daa med et bolighus. Tanken 

var å bevare noe av den eldre strukturen og vise at det var et gammelt gårdsbruk.  

 

Boligområder med høy utnyttelse bør lokaliseres til Rotnes som er det prioriterte 

tettstedet i kommunens arealstrategi. En annen ting som taler mot økt utnyttelse er 

støyproblematikken. Jo flere boliger som etableres, jo flere er det som vil oppleve støy 

fra idrettsanlegget. Grunneier av BKS klager over støy. Selv med støyskjermings tiltak vil 

det fortsatt være støy fra idrettsanlegget.  

 

Etter ny vurdering foreslår rådmannen at begge boligområdene får lik utnyttelsesgrad, 

BYA=40 %. Eksisterende bolighus foreslås regulert til frittliggende småhusbebyggelse 

med BYA=30 %. 

 

Ved den første behandlingen foreslo rådmannen at de eksisterende 

næringseiendommene skulle reguleres til kombinert formål bolig/næring med en 

utnyttelse på BYA=40 %. Dette er nå endret til konsentrert boligbebyggelse med BYA=40 

%. Den politiske føringen kunne gi enten høy utbygging på begge sider av planområdet, 

eller mer moderat. Rådmannen har som nevnt vektlagt i vurderingen hva som ligger 



innenfor begrepet vedlikeholdsvekst og prinsippet 80/20. Dette tilsier moderat 

utbygging, og forslaget er derfor konsentrert småhusbebyggelse.  

 

Rådmannen merker seg også innspill fra overordnete myndigheter til høring av ny 

kommuneplan. Det er kommet sterke føringer om at utvikling av Rotnes skal prioriteres 

framfor utvikling andre steder i kommunen. I forslag til kommuneplan er Hagan avsatt 

som sentrumsområde i søndre del av Nittedal. I søndre er det derfor på Hagan den 

tyngste utviklingen av næring og bolig bør komme. Et argument for boligbygging i 

Tyriveien er også at eksisterende næringsdrift mellom boligområde, skole og 

idrettsområde ikke er en ønskelig situasjon. 

 

Punkt 2c 

Avbøtende tiltak for å hindre impulsstøy fra kunstgressbane og nærmiljøanlegg på 

uteområdene for eksisterende bolig nord for disse anleggene. 

 

Formannskapet ønsker at det innlemmes avbøtende tiltak for å hindre støy fra 

idrettsanlegget og nærmiljøanlegget for eksisterende bolig nord for anlegget. Det kan 

reguleres inn støyskjerm, støyvoll eller lignende. Dette vil gå på bekostning av 

idrettsareal.  

 

Det er ikke lagt inn krav om skjermingstiltak mot idrettsanlegget og nærmiljøanlegget. 

Hvis idrettsarealet skal støyskjermes må dette gjøres både på nord- og sørsiden. Dagens 

næringsareal, som foreslås regulert til konsentrert boligbebyggelse (BKS_2), ligger 

nærmere fotballbanene enn det BKS_1 gjør. Hvis det kun etableres støyskjerm på 

nordsiden av idrettsanlegget kan denne skjermen reflektere støyen. Dette medfører 

høyere støybelastning for felt BKS_2 og idrettsarealet på grunn av refleksjonen. Det kan 

benyttes støyabsorberende materiale, men dette er erfaringsmessig en dyrere løsning 

enn ved en standard støyskjerm.  

 

Det er et ønske fra grunneier å videreutvikle eiendommen. Det har i lang tid vært skole 

og idrettsanlegg på Li. Ved økt aktivitet i området vil støyen øke i takt med utviklingen. 

Ved utvikling av boliger på BKS_1 og BKS_2, må støytiltak vurderes iht. retningslinje T-

1442. God plassering av bebyggelse i disse prosjektene kan også medvirke positivt. 

 

Støyskjerming er en kostnad som påbeløper tiltakshavere til nye byggetiltak. Som nevnt 

kan støyskjerming gi vesentlige kostnader. Rådmannens vurdering er at det ikke er 

ønskelig å ha krav om støyskjerming som et rekkefølgekrav. En videreutvikling i området 

vil være avhengig av at området støyskjermes før det kan gi tillatelse til nye tiltak.  

 

Presedensvirkning er argument i denne saken. Hvis idrettsareal på Li får krav om 

støyskjerming for allerede eksisterende virksomhet, så kan det komme krav om dette 

ved alle de andre idrettsanleggene i kommunen. Dette vil påføre idrettslagene ikke helt 

ubetydelige tilleggskostnader som i så fall bør vurderes nøye. Det er mange 

idrettsanlegg i kommunen, og man ønsker at disse ligger nær der folk bor. Det må 



forventes støy og økt støy ved et idrettsanlegg. Det samme gjelder for skole og 

barnehager. 

 

En alternativ oppfølging av punkt 2c er at det settes rekkefølgekrav om støyskjerming. 

Rådmannen mener at dette ikke er ønskelig på bakgrunn av ovennevnte konsekvenser. 

 

 

Punkt 2d 

Behov for p-plasser vurderes på nytt ut fra miljøhensyn og gjeldende areal- og transportplan. 

 

Det er to fotballbaner, fleridrettshall, svømmehall, nærmiljøanlegg og ungdomsskole 

innenfor planområdet. Det er stor aktivitet samtidig og dette krever betydelig areal til 

parkering. Det er idretten som er dimensjonerende for antall parkeringsplasser. Til 

sammenligning så er det regulert 150 p-plasser på Elvetangen. Rådmannens vurdering 

er at det er behov for ca. 150 parkeringsplasser også her. 

 

Som det står i planbeskrivelsen er det på en gjennomsnittlig innebandykamp 136 

tilskuere (sesongen 2016/-17), i tillegg kommer spillere, dommere og arrangører. På en 

vanlig lørdag er det full aktivitet i Lihallen og på kunstgressbanene, det spilles kamper 

hele dagen. Med mange lag som kommer og går er det stort behov for 

parkeringsplasser. I tillegg er det aktivitet i svømmehallen. 

 

En opptegning viser forskjellen i de to alternativene, alternativ 1 gir 161 p-plasser (figur 

1) og alternativ 2 gir 112 p-plasser (figur 2). Dette er egentlig kun teoretisk, da skissen 

fordrer flatt terreng. Hver p-plass er tegnet inn basert på et behov om 2,5x5m. 

 

En stor ulempe for eksisterende bolig som ligger ved p-plass SPA_3 er at den blir 

omkranset av parkeringsplasser ved alternativ 2. Den er allerede omkranset av trafikkert 

vei, og det kan stilles spørsmålstegn ved bokvaliteten hos denne boligen hvis det i tillegg 

blir anlagt ca. 30 p-plasser i umiddelbar nærhet. Det skal som nevnt, gjennomføres nye 

møter med grunneier for å avklare preferanser i sammenhengen. 

 



Figur 1 Forslag til p-plasser alternativ 1.

Figur 2Forslag til p-plasser alternativ 2- Legg merke til boligareal BFS og parkeringsplass som nærmeste nabo.



 

 

Punkt 2e 

Det må stilles miljøkrav og krav til estetikk i planområdet, herunder idrettsanleggene. 

 

Det er stilt krav om både miljø og estetikk i planbestemmelsene: 

Planbestemmelse 3.6 

Offentlige byggverk, offentlige uterom og idrettshaller skal utformes i tråd med vedtatt 

formingsveileder for sentrumsområdet (vedtatt 16.12.13). Med byggverk menes i tillegg til 

bygg tekniske anlegg som f.eks. veier, gangveier, broer og støytiltak. 

 

Det skal tas spesielt hensyn til formingsveilederens omtale av materialer, fargepalett og 

fasader (s. 19), grønne tak (s. 17) og tilpasning til menneskelig skala og menneskers 

sanseinntrykk (s. 11). Utforming av feltene skal være tilpasset lokale klimaforhold og skje på 

en slik måte at solforhold er best mulig ivaretatt. 

 

Planbestemmelse 3.10 

Det skal legges vekt på løsninger som tilrettelegger for redusert energibehov, klimasmarte 

bygg og bruk av fornybar energi. For blokkbebyggelse, offentlig bebyggelse og anlegg skal 

oppvarming baseres på fornybar energi. Solcellepanel tillates på tak på alle nye bygg. 

Oppføring av solcellepanel må skje i samråd med brannvesenet. 

 

Materialbruk som kan være til skade for vassdrag og miljø, som for eksempel 

mikroplastmaterialer og gummigranulat, skal søkes unngått ved nye tiltak/i nye anlegg eller 

ved rehabilitering. Tiltak for å hindre spredning av miljøskadelige partikler og stoffer fra 

kunstgressbaner skal etableres. 

 

Planbestemmelse 5.6 

Innenfor feltet kan det oppføres klubbhus for Gjelleråsen IF. Plassering av bygg skal skje 

innenfor avsatte byggegrenser. Gesimshøyde tillates inntil 7,0 m og mønehøyde inntil 9,0 m. 

 

Det tillates sykkelparkering innenfor arealformålet, sykkelparkeringer skal være funksjonelle, 

attraktive og trygge. Det tillates etablert handicap-parkering innenfor feltet, øvrig bilparkering 

skal løses innenfor feltene SPA1-3. Formingsveileder som nevnt i pkt.3.6 skal legges til grunn 

for utforming av bebyggelsen. 

 

Rådmannen mener disse bestemmelsene ivaretar både hensyn til miljø og estetikk på 

en god måte.  

 

Anbefaling 

Rådmannen mener at planforslaget hensyntar både idrettens ønsker og private 

grunneiere sine ønsker for utvikling og utbygging og anbefaler at områdeplanen legges 

på høring og offentlig ettersyn. 
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