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1 Planendringens hensikt 

Gjeldende regulering er plan 430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A - vedtatt 

27.06.2019. Planen ble fremmet for å utvikle to eiendommer med boligblokker: 

 Gjeldende plan felt BBB1: gnr. 87 bnr. 65, adresse Krokenveien 23 

 Gjeldende plan felt BBB2: gnr. 87 bnr. 2, adresse Krokenveien 40A.  

Boligblokk er under oppføring i Krokenveien 23. 

 

Regulert boligblokk på felt BBB2 er enda ikke realisert. Gjeldende plan tilrettelegger for 

oppføring av en stor firkantet blokk som bryter veldig med småhusområdet omkring. 

 

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for et boligprosjekt som er bedre tilpasset 

småhusbebyggelsen rundt. Forslagsstiller Witor Entreprenør AS har knyttet til seg Puls arkitekter 

AS og COWI AS i dette arbeidet. Forslagsstiller eier også Krokenveien 40B og foreslo at denne 

innlemmes for å kunne realisere et boligprosjekt som er bedre tilpasset omgivelsene og med bedre 

bokvaliteter. 

 

Utbygging innenfor felt BBB2 er vanskelig å realisere som følge av privatrettslige forhold ved 

eiendommen gnr. 87 bnr. 487 innenfor felt f_BLK. Dette ved at nabobebyggelsen har tinglyste 

rettigheter til å parkere her.  

 

 
Figur 1: Gjeldende detaljregulering  

https://tinyurl.com/jdkbaubk
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2 Endringene 

I dette kapitlet beskrives endringene av gjeldende regulering. 

 

Endring av gjeldende plan omfatter eiendommene 87/2, 87/487 og 87/486 med adresse 

Krokenveien 40A og 40B. Endringen gir noe økning i utnyttelse (m2 BRA), men fordeles på to 

bygg og et større areal. Enebolig og garasje i Krokenveien 40B erstattes med boligblokk. 

 

 
Figur 2: Figuren viser området av gjeldende plan som det gjøres endringer i. 

2.1 Endringene illustrert og beskrevet 

Hovedtrekk 

Gjeldende plan tilrettelegger på felt BBB2 (Krokenveien 40A) for oppføring av en stor firkantet 

blokk som bryter veldig med småhusområdet omkring. Uteoppholdsarealet er lite skjermet og 

med dårlig plassering i forhold til leilighetene. I tillegg er det dårlige lysforhold i leilighetene.  

 

Forslagsstiller eier også eiendommen gnr. 87 bnr. 486 med adresse Krokenveien 40B. For å kunne 

realisere et boligprosjekt som blir bedre tilpasset omgivelsene og med bedre bokvaliteter er 

Krokenveien 40B innlemmet.   

 

Med planendringen tilrettelegges det for en slankere og mer differensiert blokkbebyggelse med 

proporsjoner bedre tilpasset småhusbebyggelsen rundt. Bygningsvolumet deles i to og 

grøntarealer trekkes inn i og gjennom bebyggelsen, hvilket gir bedre lysforhold inne og ute. 

Endringen gir også bedre bokvaliteter både ute og inne for framtidige beboere ved bedre tilgang 

til uteoppholdsarealet og skjerming mot veiene rundt.   
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Figur 3: Figuren illustrerer hvordan eneboligen med adresse Krokenveien 40B erstattes med boligblokk. 

Utnyttelsesgrad 

Ny bebyggelse har en størrelse på ca. 1000 m2 BRA mer enn i gjeldende plan, når man ikke 

trekker fra eksisterende enebolig (Krokenveien 40B) og når garasjekjeller inkluderes.  

Garasjekjeller er i endringsforslaget større enn i gjeldende plan, slik at økningen i noe større grad 

er under/delvis under bakken enn over bakken.  

 

Ny bebyggelses fotavtrykk er til sammen på ca. 1210 m2 (750 + 460). Fotavtrykket i gjeldende 

plan er på ca. 1152 m2. Dette er en liten økning på 58 m2. Tettheten (m2 BYA) vil bli mindre enn i 

gjeldende plan, siden planområdets byggeområde øker i størrelse fra 1662 m2 (gjeldende plan sitt 

felt BBB2) til 2227 m2 (planendringens felter BBB2 og BBB3). Dette ved at eiendommen gnr. 87 

bnr. 486 (Krokenveien 40B) også innlemmes i prosjektet. Bolig og garasje på Krokenveien 40B 

rives. 

 

Høyde 

Endringen tilrettelegger for samme høyde som i gjeldende plan (maks kote + 108, som gir plass til 

4 etasjer). Øverste etasje trappes ned mot småhusområdet inntil (illustrert på figur 4 og på 

vedlagte 3D-bilder).  

 

Byggegrenser 

I gjeldende plan er det kun byggegrenser mot Krokenveien, Sagaveien og felles atkomstvei (felles 

med Sagaveien 50, 52 og 54). Disse byggegrensene endres ikke. 

 

På nytt felt BBB3, hvor eksisterende enebolig og garasje erstattes med boligblokk, er byggegrense 

i planendringen plassert 4 meter fra eiendomsgrensen til gnr. 86 bnr. 457 (Krokenveien 38). 

Endringen medfører at balkonger kan krages 1 meter ut over byggegrensen, mens mot Sagaveien 

kan balkongene krages 2 meter utover byggegrensen. 
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Garasjekjeller skal plasseres innenfor bestemmelsesgrensen på plankartet.  

 

 
Figur 4: Figuren viser utsnitt av vedlagte 3D-bilder. 

 

Felles uteoppholds- og lekeareal 

I gjeldende plan omfatter felles lekeareal (f_BLK) eiendommen gnr. 87 bnr. 487, hvor det er 

tinglyst rett til parkering for nabobebyggelsen. Forslagsstiller har ikke lykkes med å erverve disse 

rettighetene, og gjeldende plan kan ikke gjennomføres slik den er vedtatt.  

Plassering og form på felles lekeareal (f_BLK) endres (se figur 3), men størrelsen er den samme. 

Endret plan kan ved vedtak realiseres uten å berøre parkeringsplassene på eiendommen gnr. 87 

bnr. 487 (se vedlagt plankart og illustrasjonsplan). 

 

Atkomst og parkering 

Parkering plasseres under bakken i delvis underjordisk garasjekjeller som er felles for felt BBB2 

(Krokenveien 40A) og BBB3 (Krokenveien 40B). Innkjøring til garasjekjeller legges omtrent som 

i gjeldende plan fra eksisterende felles adkomstveg på vestsiden av tomta, felt f_SKV3.  

 

Boligsammensetning 

Planendringen gir muligheter for større variasjon i størrelse på og utforming av leilighetene enn 

gjeldende plan. Dette skyldes blant annet formen på byggene. Prosjektet har per nå 45 leiligheter 

med varierende størrelser. I gjeldende plan var det tilrettelagt for ca. 40 leiligheter. 

 

  



  
BESKRIVELSE AV ENDRING AV PLAN 430 DETALJREGULERING FOR KROKENVEIEN 23 OG 40A  7 

2.2 Endringer på plankartet 

 

Forslag til endringer av plankartet, som nå er vedtatt, er på opprinnelig plan (til venstre i figuren 

under) sine felter: BBB2, f_BLK og BKS1. 

 

 
Figur 5: Figuren viser opprinnelig plan til venstre og vedtatt plan etter endringen til høyre. 

 

Eiendom/adresse Gjeldende detaljregulering Forslag til endring 

Gnr. 87 bnr. 2, adresse 

Krokenveien 40 A. 

Eiendommen er i dag regulert 

til felt BBB1 og felt f_BLK 

(lekeareal). 

En større andel av 

eiendommen avsettes til 

f_BLK (lek). Byggegrenser 

endres. 

Gnr. 87 bnr. 486, adresse 

Krokenveien 40 B. 

Eiendommen er i dag del av 

felt BKS1 – konsentrert 

småhusbebyggelse og felt 

f_BLK (lekeareal). 

Hele eiendommen avsettes til 

nytt felt BBB3 – 

blokkbebyggelse. 

Eksisterende enebolig og 

garasje reguleres til riving og 

byggegrenser for nybygg 

påføres. 

Gnr. 87 bnr. 487 hvor det 

ligger tre parkeringsplasser 

(tinglyst rettighet for 

naboeiendommene). 

Eiendommen er i dag regulert 

til lekeareal (den er innenfor 

felt f_BLK).  

Eiendommen reguleres til 

blokkbebyggelse og inngår i 

felt BBB3. Eiendommen vil 

fortsatt brukes til parkering 

for de som har tinglyst 

rettighet. 
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2.3 Endringer i bestemmelsene 

Bestemmelsenes § 3.2.2 Utnyttelse og plassering: 

Bestemmelsen endres for å tilpasses prosjektet både når det gjelder utnyttelsesgrad og plassering 

av bebyggelse. En noe økt utnyttelse ses i sammenheng med at enebolig med tomt i sør 

(Krokenveien 40B) innlemmes i prosjektet. Se beskrivelse av dette i kapittel 2.1 om 

Utnyttelsesgrad. Nedtrapping mot sør av øverste etasje bindes opp (regulert linje på plankartet). 

Balkonger tillates utkraget utover byggegrenser slik: Mot Sagaveien kan balkonger krages ut 

inntil 2 meter over byggegrensen. Ellers innenfor planområdet kan balkonger krages ut inntil 1 m 

over byggegrensen. 

Bestemmelsenes § 3.2.4 Høyde: 

Gjeldende maksimale høyde (til kote + 108) for felt BB2 gjøres gjeldende også for nytt felt BBB3 

(Krokenveien 40B). Prosjektets toppetasje er inntrukket mot sør, dette bindes opp i planforslaget: 

Byggenes øverste etasje skal være inntrukket mot sør som vist med regulert høyde i plankartet, og 

med maks høyde (gesimshøyde) kotehøyde +106 moh. 

Bestemmelsenes § 3.2.5 Parkering: 

Krav til parkeringsplasser i garasjekjeller økes fra 40 til minimum 45. For leiligheter fra 60 m2 

BRA og større skal det etableres 1 parkeringsplass. I tillegg skal det etableres maksimum 0.5 

parkeringsplass pr. boenhet for leiligheter mindre enn 60 m2 BRA. Planendringen gir også nye 

føringer om andel sykkelparkering under tak på terrengnivå (minst 0,5 plass per boenhet). 

 

Bestemmelsenes § 2.3 Overvannshåndtering: 

Etter at gjeldende plan ble vedtatt har kommunen vedtatt retningslinjer for overvannshåndtering. 

Disse retningslinjene gjøres derfor gjeldende for planendringen (jf. § 2.3, 1. setning). Det er 

vedlagt plan for overvannshåndtering som viser hvordan overvannet kan håndteres i tråd med 

retningslinjen. 

I tillegg er felt BBB3 lagt til i under reguleringsformål, i rekkefølgebestemmelsene (§ 1), i 

fellesbestemmelsene (§ 2) og i § 4.2 om atkomst.  

Byggegrense for underjordisk garasjekjeller er på plankartet vist med bestemmelsesgrense med 

tilhørende ny bestemmelse § 6. 
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3 Virkninger/ konsekvenser av planendringen 

3.1 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Endringen tilrettelegger for slankere og mer variert bebyggelse inntil Krokenveien og Sagaveien, 

rundt et sentralt felles uteområde. Ved at bygningsvolumet deles i to får det sentrale uteområdet 

bedre kvaliteter ved sin plassering og ved at det blir skjermet mot Krokenveien og Sagaveien. 

Grepet gir muligheter for leiligheter som vil bli gjennom- eller flersidig belyste og som får privat 

uteplass mot syd eller vest. Leilighetene knyttes i tillegg bedre til uteområdet ved synskontakt. 

Gangadkomst til leilighetene vil være fra trapperom som henvender seg direkte mot Krokenveien 

og Sagaveien.  

 

Med planendringen er parkeringsarealet for naboene beholdt.  

3.2 Nærvirkning 

Ved at planendringen tilrettelegger for to slankere bygningsvolumer vil bebyggelsen kunne 

oppleves som bedre tilpasset allerede bygde omgivelser enn ett massivt bygningsvolum. Med de 

store blokkene i Krokenveien 17 og 19 som naboer i øst, og villabebyggelse som naboer i sør og 

vest vil bebyggelsen danne en nedtrapping mot villabebyggelsen og på den måten gi en positiv 

effekt på nærvirkning sammenlignet med gjeldende plan. 

 

Endringen omfatter blant annet at enebolig og garasje på gnr. 87 bnr. 486 (Krokenveien 40B) 

rives, og det blir oppført boligblokk på denne tomta (felt BBB3). For beboerne i Krokenveien 38 

og Sagaveien 54 betyr dette at det kommer et nytt og større bygg på nabotomta. 

 

Det er i dag ca. 15 meter fra eneboligen i Krokenveien 40B (felt BBB3) til de nærmeste naboene i 

Krokenveien 38. Planlagt bebyggelse plasseres 1 meter lenger mot nord slik at avstanden blir litt 

større enn i dag.   

 

Mot Sagaveien 54 blir ny boligblokk på Krokenveien 40B plassert med samme avstand som til 

uthuset sør på eiendommen 40B. Dette er 4 meter fra eiendomsgrensa til Sagaveien 54 og ca. 3 

meter nærmere enn eksisterende bolig på Krokenveien 40B.  

 

Utover dette trappes høyden på boligblokka (felt BBB3) ned slik at den delen som blir liggende 

nærmest grensa mot Krokenveien 38 og delvis mot Sagaveien 54 blir tre etasjer høy og dermed 

noe mindre dominerende.  

3.3 Sol/skygge 

Planendringens nybygg på Krokenveien 40A (felt BBB1) har samme form og høyde mot 

Sagaveien og Krokenveien som i gjeldende plan. Planendringen på felt BBB1 gir derfor ingen 

endringer i konsekvenser knyttet til sol og skygge.  

 

Forslag til endring av Krokenveien 40B (nytt felt BBB3) hvor eksisterende enebolig erstattes med 

blokk som er to etasjer høyere, får konsekvenser i form av skygge slik: 

 

Sommersolverv (21. juni):  
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 Krokenveien 17: gradvis mer skygge på utearealet mot Krokenveien etter kl. 18. 

 Krokenveien 15A: gradvis mer skygge på utearealene mot Krokenveien etter kl. 18. 

 

Vårjevndøgn (20. mars)  

 Sagaveien 52: skygge mellom kl. 09 og kl. 12 på arealet nordvest for boligen. 

 Krokenveien 17: gradvis mer skygge på utearealene mot Krokenveien fra kl. 15 til 19:30 

hvor det også i dagens situasjon er skygge.   

 Krokenveien 15A: gradvis mer skygge på utearealene mot Krokenveien fra kl. 18:00 til 

19:30 hvor det også i dagens situasjon er skygge.   

 

Se vedlagt sol- og skyggeanalyse. 

3.4 Barn og unges oppvekstvilkår 

Planendringen tilrettelegger for fortetting av private boligtomter, og får dermed ingen 

konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår ved tap av areal som brukes eller kan tas i bruk til 

lekeområde.  

 

Uteområdet med lekeplass har gode solforhold mot sørvest, omkranset av bebyggelsen og godt 

skjermet fra trafikk. Uteområdet vil bli lett tilgjengelig fra trappeoppgangene og de fleste 

leilighetene vil henvende seg mot dette. Med uteområdene sentralt i prosjektet skapes luft og rom 

mellom byggene samtidig som det tilrettelegges for en felles tilhørighet til uteområdet for 

beboerne. Størrelsen på arealet er lik som opprinnelig plan. 

3.5 Universell utforming 

Planendringen medfører at uteområdene blir liggende på ulike høydenivåer, men tilrettelegges slik 

at kravene til tilgjengelighet i byggteknisk forskrift TEK17 tilfredsstilles. Dette omfatter 

tilgjengelig atkomst og tilgjengelighet til og på uteoppholdsarealene. Ved prosjektering og 

oppføring av leilighetsbyggene må TEK17 følges. 

Gjeldende plan sin bestemmelse § 2.1 vil tilfredsstilles: 

Universell utforming:  

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal sikres 

tilgjengelighet for alle brukergrupper. 

 

Bakgrunnen for at ikke uteområdene kan plasseres på samme nivå er blant annet krav til 

håndtering av overvann som innebærer at overvann må fordrøyes under garasjekjeller. 

Garasjekjeller plasseres slik at overvann kan slippes på kommunal overvannsledning fra 

planområdets laveste nivå ved selvfall. 

3.6 Boligsammensetning 

Innenfor rammene som er angitt i endringsforslaget er det mulig å etablere boenheter med 

forskjellig størrelse og utforming. I skisseprosjektet som har dannet grunnlag for endringsforslaget 

er det ulike leilighetsstørrelser. Variasjonen vil bidra til at tiltaket er bedre tilpasset mennesker i 

ulike livsfaser.  
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3.7 Overvannshåndtering  

Etter at gjeldende plan ble vedtatt har kommunen vedtatt retningslinjer for overvannshåndtering. 

Disse retningslinjene gjøres derfor gjeldende for planendringen. COWI har utarbeidet plan for 

overvannshåndtering (vedlagt) som viser hvordan overvannet kan håndteres i tråd med 

retningslinjen. 
 

Prøvene som ble tatt i forbindelse med grunnundersøkelsene tilsier at infiltrasjon av overvann er 

minimal. Dagens situasjon har en avrenning (fra planområdet) på totalt ca. 37 l/s ved 

dimensjonerende nedbør. Dette overvannet føres i dag hovedsakelig videre på terreng i ulike 

retninger for så å samles i felles flomvei/bekkelukking (AF1000) i sørvest. 

Avrenningen øker til 67 l/s etter utbygging som følge av økt andel impermable flater (og dermed 

hurtigere avrenning). Denne vannmengden må fordrøyes på egen tomt, da infiltrasjon er minimal, 

videreføring til tilstøtende eiendommer er ikke mulig, og tilførsel til kommunal overvannsledning 

er begrenset. Krav om maksimal tilførsel til kommunal overvannsledning medfører maksimalt 

videreføring av 3 l/s. Nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet til 90 m³. 

Anbefalt overvannshåndtering 

Det anbefales generelt at grøntområder tilrettelegges for å kunne fordrøye overvann der dette lar 

seg gjøre. Tilgjengelig areal for dette er imidlertid lite og nødvendig fordrøyningsvolum er 

tilsvarende stort. Overvannet foreslås fordrøyet gjennom etablering av steinfylling/pukklag under 

bygningsfundament. Nødvendig pukklag er i størrelsesorden 300 m³ (forutsatt 30 % porevolum). 

Fordrøyningsmagasin må etableres med tett lag mot omliggende masser og utløp med 

mengderregulator for å sikre at maksimal tilførsel til kommunal ledning overholdes (3 l/s). 

Aktuelle tilkoblingspunkt er overvannsledning i nord (i krysset mellom Sagaveien og 

Krokenveien) og ved Krokenveien 38 (sør for planområdet), på henholdsvis kote +93,12 og 

+89,59.  

Flom 

Det er ingen elver eller bekker av størrelse som renner gjennom planområdet og planområdets 

nedslagsfelt er av et begrenset areal. Planområdet anses derfor ikke som flomutsatt. Ved nedbør 

av ekstrem karakter, snøsmelting, tette stikkrenner med mer kan overvann likevel samles i slike 

mengder at det dreier seg om flom. Planområdet bidrar til vannføring i størrelsesorden på totalt 72 

l/s ved nedbør av 200 års gjentagelsesintervall (flom). Det må legges til rette for at lokalt 

overvann kan ledes trygt videre på terreng også ved ekstreme nedbørsmengder. Dette innebærer i 

stor grad å opprettholde dagens avrenningsmønster. 

3.8 Geotekniske forhold 

Innlandet Geoteknikk AS har utført utredning av områdestabilitet iht. NVEs veileder 1/2019, jf. 

vedlagt rapport 30.03.2021. 

Tomten med tilhørende tiltak i tiltakskategori K4 ble klarert når det gjelder områdestabilitet, og 

kravet i byggteknisk forskrift § 7-3 ble vurdert å være ivaretatt. 
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4 Planprosess og mottatte uttalelser 

Rådmannen fattet 11.11.2021, på delegert myndighet, vedtak av planendringen. Kommunestyret 

har delegert myndigheten til å fatte endring av reguleringsplan etter forenkla prosess til 

rådmannen. Vedtaket refereres i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapets 

strategi og plan.  

(jf. gjeldende delegeringsreglement). 

Grunnlaget for behandling av planendringen som forenkla prosess i tråd med pbl. § 12-14: 

 

Forslaget til planendring tilfredsstiller kriteriene for en forenkla prosess i tråd med pbl. § 12-14:  

Foreslått planendring er vurdert til å i liten grad ville påvirke gjennomføringen av planen for 

øvrig, ikke gå utover hovedrammene i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og 

friluftsområder. Det foreligger ikke behov for å se endringen i en større sammenheng, og 

endringen vurderes heller ikke å være i strid med tiltak i strid med nasjonale eller viktige 

regionale interesser 

Krav til prosess er (jf. plan- og bygningslovens § 12-14, 3. ledd):  

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 

eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale 

seg.  

Av lovkommentaren til plan og bygningsloven om § 12-14 framgår blant annet:  

Saken skal forelegges berørte myndigheter før det treffes slikt vedtak, og eierne og festerne av 

eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale 

seg. Hensikten er å avklare om en endring kan regnes som endringer som «i liten grad vil 

påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og heller ikke går ut over hovedrammene for 

planen», og å få andre synspunkter på endringen. 

Endringen er varslet til naboer, gjenboere, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og 

Statsforvalteren i Oslo og Viken. NVE har fått planendringen på høring fordi kommunen har stilt 

krav til dokumentasjon av områdestabiliteten og dokumentasjonen er kvalitetssikret av NVE som 

sektormyndighet. Statsforvalteren fikk varsel som samordningsmyndighet for statlige 

sektormyndigheter.  

Det er ikke mottatt innsigelse eller uttalelse som har karakter av innsigelse, hvilket ville ha stilt 

krav til ordinær planprosess. 

Eventuelle protester fra berørte parter medfører ikke nødvendigvis krav til ordinær planprosess, jf. 

lovkommentaren til plan og bygningsloven om § 12-14: Muligheten til å uttale seg vil sikre at alle 

hensyn kommer frem og blir vurdert. Det er imidlertid ikke slik at enhver negativ uttalelse vil 

forhindre at saken behandles på en enkel måte. 

Ifølge avtale med hjemmelshaver (som også er forslagsstiller), kommer det frem at nabomerknad 

fra Kjetil Huseth, Christel Andres, Ako Wahed og Khanda Wahed er trukket etter at de har inngått 

avtale med hjemmelshaver om hjemmelshavers innkjøp på veglegemet til felles avkjørsel hvor 

naboene har tinglyst veirett og eier veglegemet.  

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3007
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Vedlegg 

Vedlegg 1:  Plankart vedtatt 11.11.2021  

Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser vedtatt 11.11.2021 

Vedlegg 3:  Illustrasjonsplan - PULS Arkitekter 05.05.2021 

Vedlegg 4: Illustrasjoner 3D – PULS Arkitekter 13.01.2021 

Vedlegg 5: Terrengsnitt – PULS Arkitekter 13.01.2021 

Vedlegg 6:  Sol- og skyggediagram 21. juni og 20 mars – PULS Arkitekter 10.08.2021 

Vedlegg 7:  Notat overvann og flomveier Krokenveien 40 – COWI AS 11.12.2020  

Vedlegg 8:  Kart overvannshåndtering Krokenveien 40 – COWI 04.12.2020 

Vedlegg 9:  Vurdering av områdestabilitet – Innlandet Geoteknikk AS 30.03.2021 

Vedlegg 10: Tredjepartskontroll områdestabilitet - Hjelme AS Rådgiver geoteknikk 07.04.2021 

  

   


