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VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR ROTNESHAGEN  
Adresse:   Stasjonsveien 65, Rotnes, Nittedal – felt B7 og B10 
Eiendommer:  gnr/bnr 15/763, gnr/bnr 15/662, gnr/bnr 15/230, gnr/bnr 15/231, gnr/bnr 15/661, gnr/bnr 

15/282 og gnr/bnr 15/282,763 
 
 
Forslagsstiller:  Arkitektfirma Helen & Hard AS for  

OXER Eiendom / Stasjonsveien 65 AS og grunneier Andreas Lie Wessel og Mathias Lie 
Wessel. 
 

 
 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om oppstart av planarbeid for detaljregulering av boligfelt 
B7 og B10. Planområdet ligger sentralt i Nittedal kommune ved Nittedal stasjon.  
 
Oppstartsmøte med planavdeling i Nittedal kommune ble avholdt 27.03.2017. I møtet ble foreløpige studier av 
boligtun, utearealer og planlagt infrastruktur gjennomgått. Skissert utvikling anses å være i samsvar med 
overordnete planer og føringer for utvikling i Nittedal. Fremlagte planskisser for utvikling av området ble positivt 
mottatt av planavdelingen. I den videre planprosess skal forhold som boligtypologier, etasjeantall, 
utnyttelsesgrad, krav til parkering og uteoppholdsareal, gang- og sykkelforbindelser mv drøftes nærmere.  
 
 

 
Fig. 1  Planavgrensning 
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Planområdet/avgrensning 
Planområdet ligger på Rotnes øst for Stasjonsveien, vest for riksvei 4 og syd for Gjøvikbanen. Nærheten til 
Nittedal stasjon og servicetilbud i området gir eiendommen stort potensiale for fortetting og for å utvikle boliger for 
de som ønsker nærhet til både byen og omkringliggende friluftsområder. 
 
Avgrensning av planområdet er fastsatt i dialog med Nittedal kommune og utgjør et samlet areal på 38,7 daa. 
 
Eiendommen er sterkt kupert og skrår fra kote 230 m.o.h. i nord til 199 m.o.h. i syd-øst. Terrengfall mot syd-øst 
gir gode solforhold hele dagen. Eksisterende vegetasjon består av ulike skogstyper med små og middels store 
trær. Biologisk mangfold er kartlagt og det ble ikke registret arter eller naturtyper som etter naturmangfoldloven 
regnes som truet og ingen viktige naturtyper ble avgrenset. Eiendommen ligger i et lavrisiko-område for flom. I 
forbindelse med foreløpige grunnundersøkelser ble hornfels og syenittiske bergarter observert. Disse er harde 
bergarter som egner seg til gjenbruk. Alunskifer/svart leirskifer ble ikke observert under befaringen.  
 
Innkjøring til området er planlagt fra Stasjonsveien til felt B7 og det er regulert inn en ny adkomst til feltet gjennom 
Felt B10. Det må tas høyde for mulig fremtidig ny trasé for riksvei 4 (med tunnel).  
 
Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller andre verneverdige forhold på planområdet. En eksisterende 
enebolig med frittliggende garasje og bod foreslås revet (gnr/bnr: 15/230 og 15/661).  
 
Forhold til overordnet plan og gjeldende reguleringsplan 
Planområdet omfatter felt B7 som er regulert til boligformål i Kommuneplan for Nittedal 2015-2027, og felt B10 
som er regulert til boligformål i Områdereguleringsplan for Nittedal stasjonsområde. Felt B10 ligger i hensynssone 
fortettingssone H800, men unntas fra krav om felles plan, og utbygging for dette feltet kan skje på grunnlag av 
egen detaljregulering. Iht til rådmannens innstilling til planinitiativet skal naboeiendommen 15/282, som er del av 
felt B10 inngå i planområdet.  
 
Felt B10 ønskes utviklet til konsentrert boligbebyggelse som en del av fortettingssonen rundt Nittedal stasjon. 
Områdereguleringen legger opptil følgende rammer for regulering av B10: maks BYA=50% og maks mønelinje på 
10,0 m. 
 
I tillegg til ovennevnte, ønsker Jernbaneverket å oppgradere stasjonsområdet og etablere et lengre dobbeltspor 
for kryssing av godstog ved Nittedal stasjon (forslag til detaljreguleringsplan for Nittedal stasjon. 
Planidentifikasjon: 269). Selv om planforslaget opprinnelig omfattet et stort område på både vest- og øst-siden av 
stasjonen, gjelder detaljreguleringen 233_269 bare vest for Nittedal stasjon (se figur 3) og kommer dermed ikke i 
konflikt med planer for Rotneshagen. Det vil på bakgrunn av reguleringsplanen bli etablert støyreduserende tiltak 
for å sikre tilfredsstillende lydnivå ved boliger i henhold til gjeldende retningslinjer. 
 
 

        
Fig. 2  Opprinnelig reguleringsgrense Nittedal stasjon   Fig. 3  Detaljreguleringsforslag 233_269, 17.05.2016 
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Formålet med planarbeidet 
Formålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse og næring. Planområdet ligger i et område 
definert som fortettingsområde med umiddelbar nærhet til Nittedal stasjon og service tilbud. Det foreslås derfor en 
noe høyere utnyttingsgrad enn områdereguleringen legger opptil. Foreliggende studier indikerer at det kan 
innpasses ca. 250 enheter på området bestående av en blanding av leiligheter og rekkehus. Antall enheter vil 
være avhengig av leilighetssammensetning og størrelse. Det søkes å oppnå gode arkitektoniske kvaliteter og 
naturlig terrengtilpasning, slik at landskapskvalitetene i området bevares. 
 
Boligene organiseres i tun rundt fellesoppholdsareal. Høyere bebyggelse med leiligheter vil ligge mot nord, mens 
lavere rekkehus vil ligge på sørsiden av tunene, dette for å sikre gode solforhold og utsikt for alle boenhetene. I 
grøntarealene mellom tunene ønskes eksisterende trær bevart så langt som mulig, og det søkes å etablere 
varierte grønne fellesarealer basert på stedlige naturtyper og vegetasjon. Det er fokus på materialbruk 
(miljøvennlig) og mangfold. 
 
Mot Stasjonsveien planlegges et nytt torg og møtested med noe næringsareal på bakkeplan. Innkjøring til område 
fra Stasjonsveien foreslås flyttet lenger syd. På lik linje med boligtunene, søkes veiene lagt skånsomt i terrenget 
for å utnytte de flate partiene og unngå for store skjæringer og fyllinger. Et trygt gang- og sykkelveinett forbinder 
planområdet med Nittedal stasjon, Rotnes skole i sør og friområdet i nordøst. 
 
Foreløpige rammer for ønsket boligutvikling  
Reguleringsformål:    Byggeområde for boliger, kombinert bolig/næringsformål ved nytt torg 
Grad av utnytting og høyder:  57 % / 1.etg til maks. 7 etg 
BRA:     20500 m2 
Antall boenheter:   250 (213 leiligheter + 37 rekkehus) 
Gjennomsnitt BRA:   75 m2 / leilighet 
     120 m2 / rekkehus 
Antall parkeringsplasser:  270 
Tomtearealet:     38725 m2 
Eksisterende bebyggelse:  Eksisterende enebolig, frittliggende garasje og bod. 

(Planlegges fjernet). 
 

 
Fig. 4  Forslag til fremtidig situasjon  
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Prinsipper for utbygging 
Det finnes historisk sett en rekke ulike måter å organisere gårdstun i Norge, og det foreslåtte 
bebyggelsesmønsteret er en stedstilpasset og variert nytolkning av disse. Rotnes Bruk sitt storslåtte tun, med 
skogen i bakgrunnen, har et uttrykk som har vært førende og den nye bebyggelsen er derfor lagt smidig i 
terrenget og større skogsarealer er foreslått bevart. 
 
Et tun inneholder ca. 50 boenheter med leiligheter og rekkehus med variert volumoppbygging som skaper 
mangfold. Boligene planlegges med innganger fra felles tun med lekeplasser og uteoppholdsareal som skal bidra 
til et velfungerende naboskap.  
 
Utnyttelse 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus definerer Nittedal som en av flere prioriterte lokale byer 
og tettsteder. Gangavstand bør være styrende for hvor arealutvikling skal skje, og de ulike funksjonene skal ligge. 
 
Planområdet ligger i attraktiv nærhet til Nittedal stasjon og det ønskes derfor å styrke knutepunktet og øke 
utnyttelsen i nærheten av stasjonen. En høy tetthet nær stasjonen er gunstig både av hensyn til å begrense 
bilbruk og styrke grunnlaget for kommersielle funksjoner rundt knutepunktet.  
 
Trafikkforhold og parkering 
Hovedadkomsten til området er fra Stasjonsveien, ca. 30m lenger sør enn foreslått regulert løsning. Dette for å 
unngå et komplisert X-kryss mellom Sørliveien og Stasjonsveien og forbedre trafikksikkerheten. Gjennom 
området planlegges en samlevei med mindre adkomstveier til hvert enkelt tun. Parkeringsarealer søkes samlet i 
størst mulig grad, i hovedsak under leilighetsbebyggelse. Rekkehus kan ha parkering på egen tomt, eller i et 
fellesanlegg i kort avstand fra boligen. Et trygt og tydelig sykkelveinett gjennom boligområdet til stasjonen vil bidra 
til å minske bilbruken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5  Veghierarki diagram       Fig. 6  Veghierarki / Trafikknotat Norsam AS 29.11.2016 
 

 
Fig. 7  Prinsippskisse gang- og sykkelveinett 
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Konsekvensutredning 
Ved oppstart av planarbeidet er det foretatt en vurdering i forhold til Forskrift om konsekvensutredning for planer 
etter plan- og bygningslovens §§4-2. Områdene er avsatt i Kommuneplanen 2015-2027 (vedtatt 27.04.15) og 
områderegulering 233_241 og ønsket utvikling anses å være i samsvar med føringer i disse. Planområdet faller 
derfor ikke inn under omfangskriteriene for konsekvensutredning (KU). Krav til KU utgår derfor. 
 
Videre planprosess og medvirkning 
Planoppstart ble kunngjort i Varingen, 05.04.2017. 
 
Overordnede føringer i kommuneplanen for Nittedal og områdereguleringsplan for Nittedal stasjonsområde vil bli 
lagt til grunn i det videre planarbeidet for felt B7 og B10. Planen vil bli utviklet i dialog med Nittedal kommune 
samt ulike offentlige instanser og relevante interesseorganisasjoner. 
 
Planforslaget forberedes for oversendelse til 1. gangs behandling og offentlig ettersyn i løpet av høsten 2017. 
 
Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: 
Arkitektfirma Helen & Hard AS 
v/Aylin Jørgensen-Dahl 
Stortingsgata 12, 0161, Oslo 
eller ajd@hha.no. 
 
Merknader til planarbeidet bes sendt skriftlig til Arkitektfirma Helen & Hard AS med kopi til: 
Nittedal kommune, Planavdeling, Postboks 63, 1483 Hagan, eller postmottak@nittedal.kommune.no, 
innen 25. august 2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Aylin Jørgensen-Dahl 
Arkitektfirma Helen & Hard AS 
Tel: 930 10 737 / ajd@hha.no 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Planområdets beliggenhet 
2. Planområdets avgrensning 
3. Skisseforslag – situasjonsplan og prinsippsnitt 
4. Illustrasjon – Rotneshagen fugleperspektiv 
5. Illustrasjon – Rotneshagen boligtun 
6. Materialpalett 
7. Kunngjøring i Varingen, 05.04.2017 
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VEDLEGG 01 – Planområdets beliggenhet 
 

 
 
VEDLEGG 02 – Planområdets avgrensning 
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VEDLEGG 03 – Skisseforslag: situasjonsplan og prinsippsnitt 
 

 
Situasjonsplan 
 
 

 
Prinsippsnitt 
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VEDLEGG 04 – Illustrasjon 
 

 
Rotneshagen fugleperspektiv 
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VEDLEGG 05 – Illustrasjon 
 

 
Boligtun 
 
VEDLEGG 06 – Materialpalett 
 

 
Materialer og mangfold 
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VEDLEGG 07 – Kunngjøringen i Varingen (05.04.2017) 
 

 
 

ROTNESHAGEN, NITTEDAL
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Arkitektfirma Helen&Hard AS gir med dette 
melding ihht. Plan- og bygningsloven § 12-8 om at 
følgende reguleringsarbeid ønskes satt i gang: 

Detaljregulering Stasjonsveien 65, Rotnes,  
Nittedal – tomtene B7 og B10 som er blitt omgjort 
til boligformål i henholdsvis områdereguleringen 
233_241 (B10) og i Kommuneplanen 2015-2027 
vedtatt 27.04.2015 (B7). Arealet er omfattet av 
hensynssone med krav om felles plan, derav også 
inkludert nabotomt 15/282.

Formålet med planen er å legge til rette for ny 
boligbebyggelse og næring. Innkjøring til område 
er fra Stasjonsveien til felt B7 og det er regulert 
inn en ny adkomst til feltet gjennom Felt B10. 

Eksisterende enebolig på B10, med frittliggende 
garasje og bod, foreslås demontert/flyttet eller 
revet. Se kart for markering.

Det er planlagt totalt 250 enheter på området, med 
fordeling mellom rekkehus og leiligheter. Det søkes 
å oppnå arkitektoniske kvaliteter og god terreng-
tilpasning, slik at landskapskvalitetene i området 
bevares. Alle boligene vil få fasade og inngang mot 
tun med fellesarealer og lekeplasser. Det er fokus 
på materialbruk (miljøvennlig) og mangfold. 
Det vil være høyere tetthet mot stasjonen, som 
gradvis trappes mot sør/øst. Mot Stasjonsveien 
planlegges et nytt torg og møtested med nærings-
areal på bakkeplan. Veiene er på lik linje som 
tunstrukturene, lagt skånsomt i terrenget. Dette 
for å utnytte de flate partiene og unngå bratte 
stigninger. Et trygt sykkelveinett legges gjennom 
området. 

Forslagstiller er Arkitektfirma Helen & Hard AS 
for OXER Eiendom / Stasjonsveien 65 AS.

Eventuelle kommentarer og spørsmål bes sendt til: 
Arkitektfirma Helen & Hard AS
v/Sofie Galåen Bentzen
Stortingsgata 12, 0161 Oslo

First innen 03.05.17.
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