
Hvilket samfunn skal vi bli? 



Program   Tema 

10.00 Kaffe og rundstykker. Oppstart ordfører 
10.30 Arbeid med kommuneplanen: (15 + 45 + 10 + 60 + 15 min) 

• Samfunnsdel: Oppsummering innspill fra høring 
planstrategi/planprogram, kommunereformundersøkelsen og 
innbyggerundersøkelsen 

• Hvilke andre innspill trenger vi for å få en god kommuneplan? 
• Pause (10 min) 
• Hvilke verdier skal vi ha i Nesodden kommune? (1 time) 
• Arealdel: Oppsummering innspill til arealdel (15 min) 

13.00 Lunsj med innsjekk 
14.30 Om tenkning rundt utvikling av framtidens kommune.                         

Besøk fra Asker v/ordfører Lene Conradi.   
Spørsmål - drøfting av innspill .  

15.30 Kaffe og kake 
15.45 Hvilket samfunn skal vi bli? Veksling mellom innspill, drøftinger, 

grupper osv.: 
• Innlegg fakta arealplan 
• Utbyggingstakt  
• Scenarioprosess  

18.00 Avslutning 
19.30  Middag 



Innlegg – data og analyser 
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Befolkningsvekst 2001 - 2016 

Kommune/År 

 

 

 

2001 2006 2013 2016 Vekst  2001 - 2016 

Nesodden 15759 16541 17998 18797 21,5 
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Prognoser for økonomiplanperioden 2016/2020 
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Befolkningsvekst 2016 - 2040 
Region – Kommune/År 2016 2020 2025 2030 2035 2040 Vekst  2014 - 2040 

Akershus 575757 624204 661983 696724 726658 752511 30,7 

Follo 134304 144677 153422 161476 168351 174250 29,7 

Vestby 15944 17650 19033 20302 21370 22287 39,8 

Ski 29542 31524 33249 34854 36236 37455 26,8 

Ås 18992 20458 22620 24693 26561 28222 57,1 

Frogn 15671 16566 17315 17967 18476 18891 20,5 

Nesodden 18297 19453 20416 21288 21995 22557 23,3 

Oppegård 26255 27846 29187 30400 31451 32354 23,2 

Enebakk 10626 11180 11602 11972 12262 12484 17,5 

Nedre Romerike 168542 185368 198372 210216 220523 229588 36,2 

Øvre Romerike 95985 107593 116215 123918 130493 136120 41,8 

Asker og Bærum 176926 186566 193974 201114 207291 212553 20,1 

Oslo 634463 699267 741473 776057 804582 828820 30,6 
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Bosettingsmønster 

 Nordre Nesodden 
 Tangen område 

 Bjørnemyr 

 Berger/Fjordvangen 
 

 Midtre Nesodden 
 Fjellstrand 

 Torget 
 

 Søndre Nesodden 
 Fagerstrand 
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Pendlingsstrømmer 

Bokommune 

Arbeidskommune 

Ski Ås Bærum Asker Oslo  

Enebakk 347 (6,2) 87 (1,6) 98 (1,8) 28 (0,5) 2010 (36,1) 

Vestby 556 (6,5) 591 (7,0) 162 (1,9) 31 (0,4) 2321 (27,3) 

Ski 5348 (35,3) 905 (6) 417(2,7) 52 (0,3) 5911 (39,0) 

Ås 1236 (13,0) 3235 (34,0) 184 (1,9) 39 (0,4) 2923 (30,8) 

Frogn 440 (5,4) 546 (6,7) 204 (2,5) 41 (0,5) 2574 (31,7) 

Nesodden 200 (2,1) 213 (2,3) 385 (4,1) 69 (0,7)   3970 (42,1) 

Oppegård 866 (6,4) 275 (2,0) 558 (4,1) 69 (0,5) 6982 (51,6) 

Bærum 67 (0,1) 73 (0,1) 29090 (47,0) 2933 (4,7) 24827 (40,2) 

Asker 39 (0,1) 26 (0,1) 5887 (19,4) 11253 (37,1) 9186 (30,3) 

Oslo 1745 (0,5) 905 (0,3) 20715 (5,9) 3901 (1,1) 286740 (81,9) 

 Per 2015 er det 9287 
sysselsatte bosatt på 
Nesodden 

 

 5728 pendler, hvorav 3970 
pendler til Oslo 

 

 Av de som pendler til 
andre nabokommuner, 
den største andel pendler 
til Bærum 
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Utslipp av klimagasser 

 I 2013 sto 
veitrafikken for ca. 
74% av 
klimagassutslippene i 
Akershus, i Nesodden 
sto veitrafikken for 
73% 

År 2009 2011 2013 

Kilde Alle kilder Veitrafikk Alle kilder Veitrafikk Alle kilder Veitrafikk 

Kommune 

Vestby 87300 77400 87900 79600 86600 80800 

Ski 83300 71600 95000 73700 93300 74600 

Ås 99200 84800 101900 87200 99200 88400 

Frogn 42900 35500 42700 36600 39300 37000 

Nesodden 18700 11300 18400 11600 16000 11700 

Oppegård 32900 29000 35600 29800 34400 30100 

Enebakk 18300 10800 17800 11100 16300 11200 

Akershus 1694700 1259400 1797600 1295500 1761900 1310800 
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Utslipp av klimagasser 

 Utslipp av fossilt CO2 kg/pr 
personkilometer for regionbusser 
og båttrafikk i Akershus, 2009-2014 



Utbyggingstakt 
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Utbyggingstakt - KP 2014-2026 

• Utbyggingstakt KP 2014-2026: 100 boliger i året 

 

• Kommuneplanen utarbeides med en perspektiv på 12 år 

 

• Fram til 2026 kan 1200 boliger vedtas 

 

• Ca. 3000 innbyggerne  

 

• Som gir en befolkningsvekst på ca. 15,8% innen 2026 
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Utbyggingstakt - nabokommuner 

Oppegård Frogn Enebakk Ås 

• Vedtatt 150 
boliger i året 
 

• Klarer å vedta ca. 
150 boliger i året 
 

• Ønsker å øke 
utbyggingstakten 
til 200 boliger i 
året  

• Vedtatt 100 
boliger i året 
 

• Klarer å vedta ca. 
20-40 boliger i 
året 
 

• Endrer ikke 

 

• Vedtatt 120 
boliger i året 
 

• Klarer å vedta ca. 
40 boliger i året 
 

• Endrer ikke 

 

• Ikke vedtatt 
utbygningstakt 
 

• Klarer å vedta ca. 
150-200 boliger i 
året 
 

• Endrer ikke 
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Byggeaktivitet 2008-2016 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gjennomsnitt 

Igangsatte 
boliger 

47 52 90 108 68 75 43 195 200* 98 

* Det er igangsatt 168 boliger i K3, estimert 200 for året. 

Igangsettingstillatelse for boliger er en god indikator på byggeaktiviteten i 
kommunen: 

 



15 

Utbyggingstakt – alternativer 

100 boliger/året 150 boliger/året 
 

200 boliger/året 
 

 innen 2028 
 

• 1 200 boliger  
• 96 000 m2/BRA 
• 24 000 m2/uteareal 
• 3 000 innbyggerne 
• Befolkningsvekst 15,8% 

 

 innen 2028 
 

• 1 800 boliger  
• 144 000 m2/BRA 
• 36 000 m2/uteareal 
• 4 500 innbyggerne 
• Befolkningsvekst 23,7% 

 

 innen 2028 
 

• 2 400 boliger  
• 192 000 m2/BRA 
• 48 000 m2/uteareal 
• 6 000 innbyggerne 
• Befolkningsvekst 31,6% 
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Utnyttelse - eksempler 



Scenarioprosess 
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KST – 114/16 Vedtak: 
Primærforslag: 
1. Kommunestyret mener Fagerstrand ved rullering av ATP bør regnes som et eget tettsted og knutepunkt i 
Nesodden kommune, og dermed få et punkt på kartet som åpner opp for at Nesoddtangen og Fagerstrand til 
sammen kan ta 80% av veksten, mens 20% fordeles i resten av kommunen. 
 
2. Med utgangspunkt i dagens regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus, og kollektivknutepunktet 
Nesoddtangens begrensninger, vil kommunestyret anbefale en vekstfordeling 70/30 prosent, bygd på rådmannens 
alternativ 3 (se vedlagte saksfremlegg). Fra Skoklefall til Berger stadion følges likevel grensen fra alternativ 2. 
Kommunestyret mener denne vekstfordelingen bør legges til grunn for videre oppfølging av meklingsmøtet for 
innsigelser til kommuneplanen, og til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. 
  
Endelig avgrensning fastsettes likevel først etter videre utredninger, forhandlinger og høringer som en del av 
kommuneplanprosessen, og kan avvike fra skissen. 
  
3. Sekundært og inntil rullering av regional areal- og transportplan anbefaler kommunestyret en vekstfordeling 
80/20 prosent, bygd på alternativ 3 (se vedlagte saksfremlegg). Fra Skoklefall til Berger stadion følges likevel 
grensen fra alternativ 2. Kommunestyret legger denne til grunn for videre oppfølging av meklingsmøtet for 
innsigelser til kommuneplanen, og til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. Endelig avgrensning 
fastsettes likevel først etter videre utredninger, forhandlinger og høringer som en del av kommuneplanprosessen, 
og kan avvike fra skissen. 

 

Forslag til avgrensning 



AFK – Dialogmøte med kommunene 
om «den grønne grense» 



20 

Beregningsmetode 
1. Årstall for beregning fastsettes. Den regionale planen legger 2030 til grunn, men de aktuelle 

kommunene har antagelig valgt en tidshorisont ut fra en annen begrunnelse enn den regionale planen. 
Den enkle kommune har antagelig gjennom sin planstrategi og/eller samfunnsdel lagt et vekstmål til 
grunn for planen. 
 

2. Realistisk befolkningsprognose for den aktuelle kommune legges til grunn. Hva som er realistisk 
befolkningsprognose må primært kommunene avgjøre. Om man benytter befolkningsprognose eller tall 
for boligbehov er ikke vesentlig. Poenget er at det er i tråd med for eksempel veksten de siste årene, 
SSB’s befolkningsprognose eller annet velbegrunnet dimensjoneringsgrunnlag. 
 

3. Aktuelle og mulige utbyggingsarealer avgrenses. Det foretas en avgrensning hvor homogene områder 
legges inn i hvert område. Med homogene områder menes mest mulig lik arealforbruk, for eksempel 
småhusbebyggelse, sentrumsbebyggelse, grøntareal, verneverdig områder, industriarealer osv. 
 

4. Aktuelle utbyggingsarealer skal være både arealer til offentlig infrastruktur, næring (kontor og handel), 
og sosiale infrastruktur (skoler, barnehager, idrettsanlegg, grøntarealer, osv.) 
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Beregningsmetode 
5.  For aktuelle arealer sees på aktuell tetthet. Hvilken tetthet som legges til grunn er avhengig av en 
 rekke faktorer som sentralitet (avstand til kollektivtrafikk og tettstedskjernen), topografi og  lignende. 
 Tetthet kan gis i BRA, antall boliger eller prosentvis utnyttelse 
 
6.  Forskjellen på dagens utnyttelse og fremtidig utnyttelse = utbyggingspotensialet 
 
7.  Er utbyggingspotensialet tilstrekkelig for å dekke arbeidsplass- og befolkningsvekst? Det gjøres  en 
 avgrensning av de aktuelle arealene 
 
8.  For kommunene utenfor bybåndet sees kun på utbyggingsarealer i det sentrale tettstedet. For 
 kommunene innenfor bybåndet sees på utbyggingsarealer for tettsteder med banestasjoner  og/eller 
 høyfrekvent busstilbud. 
 
9. Definisjon på tetthet: 

  Områdeutnyttelse som et mål på fortetting. Det er definert slik:  
  100% områdeutnyttelse: 1 dekar areal = 1000 kvm bebygget areal 
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Hva betyr det i praksis? 
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Kartlegging 

 Nordre Nesodden  
Tangen sentrum, Nesoddtangen 
brygge, Granholt, Flaskebekk, 
Skoklefallkrysset, Bjørnemyr 

 

 Grendene  
Fjellstrand, Fjordvangen, Bomansvik 
 

 Søndre Nesodden  
 Fagerstrand 
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Kartlegging – Nordre Nesodden 
 Tangen sentrum 
 Nesoddtangen brygge  
 Granholt  
 Flaskebekk  
 Skoklefallkrysset 

 

R3 Bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte 
vekstområder 
Det forventes at kommunen utarbeider et 
dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og 
arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. Det legges 
til rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor 
prioriterte vekstområder. I kommuner med regionale 
byer legges det til rette for at minimum 90 % av bolig- 
og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor 
prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av 
arealbruk vektlegges. 
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Kartlegging – Grendene 
 Fjellstrand 
 Fjordvangen 
 Bomansvik 
 

R4 Utvikling utenfor prioriterte 
vekstområder 
Det forventes at utvikling utenfor prioriterte 
vekstområder begrenses til det som er tilstrekkelig 
for å sikre gode og stabile bomiljø, og skjer innenfor 
rammene av dimensjoneringsgrunnlag for vekst 
som er beskrevet i R3. Utvikling utenfor prioriterte 
vekstområder bør skje innenfor alle rede etablerte 
byggeområder, og det bør også her legges til rette 
for en utvikling som bygger opp under 
kollektivtransport og bruk av sykkel og gang. 
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Kartlegging – Søndre Nesodden 
 Fagerstrand  

 Pågående områdereguleringsplan for 
Fagerstrand sentrum 

 

KST- 005/17 Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar å innhente nødvendig 
konsulentbistand til utarbeidelse av planmaterialer 
(ref. punkt 4 i saksframlegget). 

2. For 2017 bevilges kr. 750 000,- til dekning av 
formålet. Dekning skjer via driftsfond. 

3. Eventuelt ytterligere bevilgninger må fremmes 
ved budsjettbehandlinger 

4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettjustere 
bevilgningen. 



Study case – Tangen område 
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Bærekraftig mobilitet 

R6 – Krav til arealutnyttelse 
«Prioriterte lokale byer og tettsteder: 60-
80%. Høyest i sentrumsområder, tett på 
kollektivknutepunkt og i stedene som 
prioriteres spesielt» 
 
 

• 250 meter avstand  
• 500 meter avstand 
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Planavgrensning - ortofoto 
1. Kommunal eiendom avsatt til friområde. ca 50 000 m2 

2. Kommunal eiendom avsatt til barnehage. ca 2 980 m2 

3. Kommunal eiendom avsatt til grønnstruktur.  ca 7 340 m2 

4. Kommunal eiendom avsatt til grønnstruktur. ca 12 400 m2 

5. Uregulert avsatt til bolig i kommuneplan. ca 47 000 m2 

6. Uregulert avsatt til bolig i kommuneplan. ca 33 600 m2 

7. Kommunal eiendom avsatt til friområde. ca 24 800 m2 

8. Sentrumsformål ca 84 300 m2 

9. Uregulert. Avsatt til bolig i kommuneplan. ca 31 700 m2 

10. Avsatt til kombinert offentlig og privat virksomhet. ca 6 600 m2 

11. Regulert til bolig. ca 93 000m2 
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Planavgrensning – Tangen område 
Kommunale eiendommer  

Regulert bebygd område - kombinertformål 

Kommunehus og skole 

Uregulert bebygde områder 

Regulerte bebygde områder 

Friområder, grønne lommer 
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Planavgrensning – Tangen område 
1. Kommunal eiendom avsatt til friområde. ca 50 000 m2 

2. Kommunal eiendom avsatt til barnehage. ca 2 980 m2 

3. Kommunal eiendom avsatt til grønnstruktur.  ca 7 340 m2 

4. Kommunal eiendom avsatt til grønnstruktur. ca 12 400 m2 

5. Uregulert avsatt til bolig i kommuneplan. ca 47 000 m2 

6. Uregulert avsatt til bolig i kommuneplan. ca 33 600 m2 

7. Kommunal eiendom avsatt til friområde. ca 24 800 m2 

8. Sentrumsformål ca 84 300 m2 

9. Uregulert. Avsatt til bolig i kommuneplan. ca 31 700 m2 

10. Avsatt til kombinert offentlig og privat virksomhet. ca 6 600 m2 

11. Regulert til bolig. ca 93 000m2 



Workshop 
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Hvilket samfunn vil vi være? - Gruppearbeid 

1. Individuell:  
– 5 min. Skriv konkrete stikkord på lapper  

2. Gruppe:  
– 20 min. Presenter stikkord for hverandre. Hver presenterer ett innspill, så videre til neste.  

Bestem sammen hvilke tre innspill som går videre 

3. Plenum:  
– 10 min. Hver gruppe har 10 min for å presentere sine innspill 

– 15 min. Prioritering i plenum  

 

Vær KONKRET! Resultat: Mål og tiltak for de tre alternativer for utvikling 
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Hvilket samfunn vil vi være? 
 Livet 

 Mobilitet 

 Rekreasjon og sosiale aktiviteter 

 Sosial tilhørighet 

 Uterom 
 Nettverk 

 Menneskelig skala 

 Mikroklima 

 Bygninger 
 Aktive og synlige funksjoner 

 Diversitet og fleksibilitet 

 Tetthet og nærhet 
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• Et lavere arealforbruk, en endret reisemiddelfordeling og kortere reiser gir 
stort utslag i CO2-utslipp fra biltrafikk  

• En konsentrert utvikling av Nesodden tettsted gir et bedre grunnlag for 
handels- og servicetilbud, som igjen vil bidra til å begrense bilbruk 

 
 
 
 

Scenarioprosess - Prinsipper for utvikling 

Livet              Uterom         Bygninger 
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Scenarioprosess – Alternativ A 

”Fortetting på sentrumsnære områder”  
 
• MÅL: 

– begrenser transportomfang  
– legger grunnlag for en endret reisemiddelfordeling med økt gang, sykkel og 

kollektivtransport  
 

• TILTAK: 
– fortetting og transformasjon, slik at det gjennomsnittlige arealforbruket pr innbygger 

reduseres  
– handel og servicenæring i Nesodden sentrum forsterkes 
– noe grøntområder sones til boligformål? 
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”Vern av grøntområder og høy tetthet”  
 
• MÅL: 

– legger til grunn fortetting innenfor dagens tettstedsareal  
– begrenser transportomfang  
– legger grunnlag for en endret reisemiddelfordeling med økt gang, sykkel og kollektivtransport  
– vern av grøntområder 

 
• TILTAK: 

– fortetting og transformasjon, slik at det gjennomsnittlige arealforbruket pr innbygger reduseres  
– handel og servicenæring i Nesodden sentrum forsterkes 
– øke antall etasjer 

 
 
 
 
 

Scenarioprosess – Alternativ B 
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”Vern av grøntområder og lav tetthet”  
 
• MÅL: 

– legger til grunn fortetting innenfor dagens tettstedsareal  
– begrenser transportomfang  
– legger grunnlag for en endret reisemiddelfordeling med økt gang, sykkel og kollektivtransport  
– vern av grøntområder 
– redusere eller opprettholde dagens utbyggingstakt 

 
• TILTAK: 

– fortetting og transformasjon, slik at det gjennomsnittlige arealforbruket pr innbygger reduseres  
– handel og servicenæring i Nesodden sentrum forsterkes 
– opprettholde eksisterende høyder 

 
 
 
 

Scenarioprosess – Alternativ C 
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Oppsummering - gruppearbeid 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Mål  
 

Mål  Mål  

Tiltak  Tiltak  Tiltak  



Takk for oss! 
 


