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Formål 
Formålet med områdereguleringen er å omgjøre Kolås fra fritidsbebyggelse til 
boligbebyggelse. Det skal også etableres gang- og sykkelveg langs Kolåsveien for å 
sikre adkomst til Son sentrum for myke trafikanter. 

Innenfor planområdet ligger det også et område (B10) hvor det pågår 
reguleringsprosess.  Dette området innlemmes i denne områdereguleringen med 
krav om detaljregulering.  Reguleringsprosessen for B10 kan derfor foregå parallelt 
med denne planprosessen. 

Bakgrunn 

Ved inngangen til rulleringen av kommuneplanen for 2014 - 2026 besluttet 
kommunestyret at hytte- /blandingsområdet Kolås skal tilrettelegges som 
boligområde. 

Dette området var i kommuneplanen 2003 – 2015 lagt inn som framtidig boligområde 
sammen med et uberørt skogsområde på vestsiden av Kolåsveien som skulle  sikre 
et økonomisk grunnlag for en omfattende avkjørselssanering og bygging av fortau 
langs Kolåsveien. 

Området ble tatt ut igjen ved rullering av kommuneplan (2007 – 2019) på grunn av 
dårlig kapasitet ved Son barneskole (før den nye Son skole ble bygget) samt 
antagelser om for høy befolkningsvekst i Sons-området.  Nærheten inn mot Son 
tettsted medfører at Kolås-området er utsatt for et sterkt økende helårspress som var 
vanskelig å demme opp for.  Politiske enkeltvedtak senere år endte opp i 
dispensasjoner fra plankravet med tillatelse til ny boligbygging.   Vestby kommune så 
da at en fortsettelse av denne linjen vil medføre økende vanskeligheter med framtidig 
planlegging til boligformål. 

Ved rullering av kommuneplan 2014 – 2026 ble Kolås-området på nytt lagt inn i 
kommuneplanen som fremtidig boligområde. Under høringen av denne 
kommuneplanen varslet Statens vegvesen ved brev 22.08.16 at de ville fremme 
innsigelse til planen dersom kommunen ikke tok inn krav om at gang-/sykkelveg til 
Son sentrum skal være bygd før utbygging i området Kolås igangsettes. 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til Kolås-området på bakgrunn av målet om 
knutepunkt-utvikling.  Innsigelsen ble imøtekommet under mekling, hvor 
Fylkesmannen har akseptert transformasjon av hytter til boliger på Kolås. 
Fylkesmannen har forbehold seg retten til å fremme innsigelse til reguleringsplan 
dersom det åpnes for utbygging som i vesentlig grad innebærer en økning  i 
antall boliger i dette området. 

Kommunestyret vedtok 23.05.2016 at det skulle legges inn et nytt § 13, 3.  ledd i 
kommuneplanens bestemmelser som sikret opparbeidelse av gang- og sykkelveg: 



«Bruksendringer fra fritidsboliger til helårsboliger og nybygging av boliger skal ikke skje før 
gang- og sykkelveg er på plass til skole og Son  sentrum.» 

Denne bestemmelsen er videreført i gjeldende kommuneplan (2019 – 2030) under 
§13 Krav til reguleringsplan: 

«Bruksendringer fra fritidsboliger til helårsboliger og nybygging av boliger innenfor område 
Kolås skal ikke skje før gang- og sykkelveg er på plass til  skole og Son sentrum.» 

 
 
Hovedinnhold 
Planområdet strekker seg fra Revlingåsen i nord til spissen av Saltbuodden i sør.  
Etter varsel om igangsatt planlegging har planområdet økt i omfang og tatt inn 
planområdet for Saltbuodden. 

Hovedhensikten med planen er å konvertere Kolås fra et område med 
fritidsbebyggelse til et område med boligbebyggelse. Det er ikke hensikten med 
planen å legge til rette for store utbygginger i området, men at det i hovedsak kan 
bygges én boenhet  pr tomt.  Unntaket er B10 (Saltbuveien), hvor det kreves 
detaljregulering.  I tillegg kreves det detaljregulering for felt B1, siden det her er påvist 
usikre grunnforhold.  Totalt vil det tilrettelegges for ca.  200 boenheter innenfor 
planområdet. 

Bebyggelse/utnyttelse 

Dette er et stort område med litt forskjellig typologi. Den nordre delen av planen er 
preget av store eiendommer.  Føringene som ligger innenfor dette planarbeidet gjør 
det kun mulig for de største eiendommene å skilles da minste netto tomtestørrelse er 
satt til  1500 m2. Dette for å passe på at det totale antall boenheter i området ikke 
overskrider intensjonen i kommuneplanen. 

I den søndre delen av planområdet er det i dag flere mindre eiendommer.  
Områdereguleringen har som formål å videreføre eiendommene så godt det lar seg 
gjøre samtidig som den skal legge til rette for boligbebyggelse.  På grunn av 
forskjellene mellom disse områdene vil planen bli delt opp i flere delområder med 
tilhørende bestemmelser. 

 
 
Gang- og sykkelveg 

På bakgrunn av kommuneplanens bestemmelse om krav om gang- og sykkelvei 
langs Kolåsveien, ble Norconsult engasjert til å bistå med planleggingen av denne.  
Resultatet av dette arbeidet er gang- og sykkelveien som ligger i plankartet. 
Prosessen har vist at det vil være svært krevende og kostbart å bygge gang- og 
sykkelveien, spesielt siden det vil kreve inngrep på svært  mange boligeiendommer 
langs veien.  Alternativer til gang- og sykkelvegen er utredet.  Opphøyd fortau er en 
løsning som har blitt vurdert.  Det har også blitt sett på om det er mulig å benytte de 
interne veiene innenfor planområdet.   

Sammen med selve gang- og sykkelveien, ble det utarbeidet støyrapport og 
kostnadsoverslag for tiltaket.  

 

 

 



Fortausløsning 

I forbindelse med planarbeidet ble det avholdt et digitalt informasjonsmøte 15.03.21. 
Bakgrunnen for dette møtet var å informere beboerne i området om de utfordringene 
som ligger i området, og om prosessen videre. I etterkant av dette møtet ble det gitt 
mulighet for å sende inn innspill og merknader til videre planarbeid. Mange beboere 
syns gang- og sykkelvegen var et stort inngrep og etterspurte muligheten for å 
etablere en fortausløsning. 

Plan- og miljøutvalget vedtok i møtet 27.09.21 at det skulle utarbeides en teknisk 
detaljplan for løsning med fortau langs Kolåsveien.  
 

Rammer og retningslinjer for området 
Samordnet areal og transportplan for Oslo og Akershus 

Vestby kommune er i samordnet areal- og transportplan (RATP) kategorisert som et 
prioritert lokalt tettsted.  Dette innebærer at for Vestby kommune skal 80 % av ny 
vekst skje i sentrumsområder, tett på kollektivknutepunkt.  20 % av veksten skal 
være vedlikeholdsvekst.  Vestby kommune har ennå ikke nådd målet med en 80/20 
fordeling.  Det er derfor ikke lagt opp til ytterligere økning av boliger innenfor 
området. 

 
 
Kommuneplan Vestby 2019-2030 

Kommuneplan legger følgende føringer for området gjennom kommuneplanbestemmelse, 
§ 13 krav til reguleringsplan: 

«Bruksendringer fra fritidsboliger til helårsboliger og nybygging av boliger innenfor område 
Kolås skal ikke skje før gang- og sykkelveg er på plass til  skole og Son sentrum.» 

Kommuneplanens bestemmelser gjelder der denne planen ikke har bestemmelser 
om tilsvarende. 

 

Overordnede føringer og retningslinjer 
Områdereguleringsplan for Kolås berøres av følgende overordnede føringer og 
retningslinjer: 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995) Formålet 
med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser  i planleggingen, slik 
at kommunene får et godt grunnlag for å integrere og ivareta dette hensynet. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Retningslinjene har som mål at planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for næringsutvikling og fremme helse, miljø og livskvalitet.  Dette 
skal skje gjennom å utvikle kompakte byer og tettsteder tilpasset eksisterende og planlagt 
senterstruktur rundt kollektivknutepunkter. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) 
I Nasjonale forventninger av mai 2019 fremgår det at det for å redusere byspredning, 
transportbehov og klimagassutslipp må utvikles kompakte byer og tettsteder bygget 
tett rundt kollektivknutepunkter, og det forventes at den kommunale planleggingen 
legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging som er lokalisert ut fra hensynet 
til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) 



Planen definerer og kategoriserer en rekke prioriterte vekstområder i Oslo og 
Akershus.  Vestby tettsted er i planen kategorisert som en prioritert lokal by.  I 
henhold til planen skal 80 % av veksten i kommunen styres mot Vestby tettsted. 
Konsekvensutredning 
Det er vurdert at planen ikke omfattes av krav om konsekvensutredning. 

 
 
Virkninger 

 
 
Barn og unge 

Det følger av kommuneplanens § 6 at det skal legges til rette for lekeplasser og 
friareal dersom eiendommene i området ikke har minste uteoppholdsareal  (MUA) på 
200 m2.  I planforslaget vil det være krav om minste tomtestørrelse på 1500 m2, kun 
1 bolig per tomt og en maksimal BYA på 25 %.  Det betyr at hver tomt vil ha en MUA 
på minimum 200 m2.  På bakgrunn av dette er det ikke regulert inn lekeplasser i 
området. 

I umiddelbar nærhet til planområdet er det også store naturområder med Kolås 
naturreservat, Kolåstjern og golfbane på Kjøvangen.  Videre er det også en offentlig 
badeplass på Kjøvangen.  Friområdene som er tilgjengelige både innenfor og utenfor 
planområdets avgrensning er store og av en slik kvalitet at de egner seg godt som 
leke- og rekreasjonsarealer.  Områdene gir mulighet for forskjellige typer lek og 
aktiviteter året gjennom. 

 
 
Næringsliv og sysselsetting 

En konvertering av området fra fritids- til boligbebyggelse vil føre til et større 
kundegrunnlag for næringslivet i Son.  Det er ikke tilrettelagt for næring i planen. 

 
 
Trafikk 

Det er et krav i kommuneplanen at det skal opparbeides en gang- og sykkelvei langs 
Kolåsveien.  Dette vil legge til rette for økt sykkel og gange. 

Kolåsveien er en fylkesvei.  Bortsett fra den nye gang- og sykkelveien, er det ikke 
lagt opp til at det skal blir flere offentlige veier i planområdet enn det  er i dag.  Noen 
av de interne veiene er likevel foreslått regulert med en større bredde, slik at det er 
mulig å gjøre oppgraderinger. 

Krav til parkeringsdekning følger av kommuneplanens bestemmelser. 

I denne planen legges trafikkanalyse fra Rambøll i 2018 til grunn, fordi antallet nye 
boliger i denne nye planen vil være færre enn hva trafikkanalysen har lagt til grunn. I 
rapporten er det estimert ca.  430 nye boliger nord for Son bru, mens det i denne 
planen legges til rette for ca.  200 boliger. Det er i rapporten konkludert med at det 
ikke virker å bli noen nevneverdige kapasitetsproblemer på veiene i Son som følge 
av utbyggingene og  det er ikke anbefalt kapasitetsfremmende tiltak i veien. 

Trafikkmengden er i Vegdatabanken opplyst til 7467 kjøretøy per døgn (ÅDT) på 
grunnlag av skjønn.  Trafikktellinger utført av Norconsult i forbindelse med en 
trafikksikkerhetsanalyse i 2019 viste ca. 1100 per døgn.  Det antas at 
trafikkmengden 



i Vegdatabanken er feil og ÅDT 1100 legges til grunn.  Tungbilandelen ÅDT-T er 8 % 
i henhold til Vegdatabanken. Med E6 like ved antas ingen gjennomgangstrafikk av 
tunge kjøretøy.  Veistandarden tilsier at det kun er renovasjon og varelevering som 
utgjør tungtrafikken langs denne vegstrekningen. 

 
 
Gang- og sykkelvei 

Strekningen med gang- og sykkelvei er 1435 m lang, og starter ved krysset 
Kolåsveien x Kjøvangveien, før den går gjennom et område med eneboliger og  
hytter over Revlingsåsen.  I sør videreføres gang- og sykkelveien med 3 meter 
bredde på vestsiden.  Grøft mot Kolåsveien er 3 meter bred i 200 meter, før den 
reduseres til 1,5 meter. Gang- og sykkelveien krysser derfra 6 avkjørsler før den går 
over til fortau. 
Etter 30 meter med fortau etableres et gangfelt og fortauet fortsetter på østsiden.  Litt 
nordover skilles gang- og sykkelveien igjen fra Kolåsveien med 1,5 meter grøft. 
Gang- og sykkelveien krysser 5 avkjørsler før krysset med Revlingåsveien og grøft 
økes til 3 meter.  På en kortere strekning heves Kolåsveien og flyttes 2-3 meter mot 
vest for å gi plass til gang- og sykkelveien. De 160 meterne med ny vei etableres 
med 6 meter bredde inntil 1 meter høyere enn eksisterende vei. 

Det er gjennomført støyberegninger som viser at det er behov for lokale støytiltak på 
én eiendom. Det anlegges veglys på strekningen og forsterket/intensiv belysning av 
en gangkryssing.  Det må erverves grunn fra tilgrensende eiendommer. 
Grunnervervstegninger er ikke utarbeidet, men en opptelling av berørte eiendommer 
ligger til grunn for kostnadsoverslaget. NGUs løsmassekart viser at strekningen stort 
sett ligger i en sone med bart fjell og stedvis tynt dekke over Revlingsåsen.  Åkeren 
som krysses i sør ligger i et område med marin strandavsetning og den nordligste 
delen grenser også til et parti med marin strandavsetning. Det anlegges 8 
støttemurer.  Det er ikke prosjektert overvannshåndtering, men en stikkrenne 
gjennom lavbrekk i terrenget legges inn.  På deler av strekningen er det trangt, og 
dette vil skape utfordringer for anleggsgjennomføringen og trafikkavvikling underveis. 
 
Fortausløsningen vil ha samme utstrekning som gang- og sykkelvevien. En 
fortausløsning vil ligge inntil dagens vei.  Dette vil medføre store arbeider både på 
fortau men også dagensveg må utbedres. Det vil også stilles større krav til 
overvannshåndtering da vannet i større grad vil bruke kjøreveg som vannvei. Siden 
Kolåsveien vil måtte utedres vil dagens vegtrasse blir forskøvet enkelte steder og 
grunnerverv vil i større grad bli fordelt på østsiden og vestsiden av Kolåsvegen. 
Samlet sett vil grunnervervarealene bli mindre. 

 
 
Støy, luftkvalitet og annen forurensning 

Det er gjennomført en støyanalyse for området som har avdekket at det er behov for 
støyreduserende tiltak langs Kolåsveien.  Kolåsveien 79 ligger innenfor rød støysone.  
Kolåsveien er en fylkesvei så her må det enten gjøres støyreduserende tiltak i 
bygning eller langs vei. Det er ikke arealer nok til støyskjerming. 

Planforslaget har ingen direkte konsekvenser for luftkvaliteten.  Det er vurdert at 
planen ikke utløser krav for egen analyse for luftkvaliteten. 

 
 
Naturmangfold 

Etter § 7 i naturmangfoldloven (nml.)  skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som 



retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.  Nevnte bestemmelser omhandler 
prinsippet om kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9), prinsippet om 
økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10), prinsippet om at kostnadene ved 



miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (§ 11), og prinsippet om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder (§ 12). 

Planens virkninger for naturmangfold er vurdert og beskrevet i eget dokument, 
vedlegg 15 – Hensynssoner og naturområder - Kolås 

Som en del av grunnlaget til utarbeidelsen av planen, er eksisterende kartlegginger 
og rapporter gjennomgått.  Artskart, Naturbase og kommunens kartbaser er 
gjennomgått, og det er foretatt kartlegging og kartfesting av store og gamle, eller 
viktige trær.  Det er i tillegg foretatt en vurdering og justering av kantsonene mot 
Kolåstjern og Kolås naturreservat for å ivareta naturmangfoldet og 
landskapsestetikken  for området.  Kantvegetasjonen langs bekken som løper ut av 
Kolåstjern mot Såna, foreslås regulert etter kommuneplanens bestemmelse § 11 
(vannressursloven) som hensynssone naturmiljø. 

Rapportene og kartleggingene er lagt til grunn for utvelgelse av viktige og sårbare 
områder og arealer for biologisk mangfold.  Det er funnet mange arter og naturtyper 
med viktige forekomster av- eller potensiale for rødlistede arter som er foreslått 
kartfestet og regulert til  «hensynssone naturmiljø - H560» eller «naturområde- NA».  
Vi anser derfor kunnskapsgrunnlaget å være godt nok (nml.  § 8), og tillegger derfor 
føre-var-prinsippet (nml.  § 9)  mindre vekt. 

Konsekvensene av planens virkninger for naturmangfold skal ses i sammenheng 
med den belastningen naturmangfoldet og økosystemet har vært og kan bli utsatt for  
(nml.  § 10). Med bakgrunn i de naturfaglige rapportene og kartleggingene, og de 
naturområdene og hensynssonene som er tatt inn i reguleringsplanen vurderer 
rådmannen  at planforslaget ikke vil ha en negativ påvirkning på det biologiske- og 
naturlige mangfoldet i området. 

For øvrig skal kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver (nml.  § 11), noe 
som vil være aktuelt dersom planen blir vedtatt uten at naturverdiene blir ivaretatt.  På 
bakgrunn av de undersøkelsene som er utført, anser vi prinsippet om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder (nml.  § 12) ivaretatt. 

 
 
Friluftsliv 
Planforslaget legger opp til aktiv bruk av det nærliggende naturreservatet rundt 
Kolåstjern. Det er forsøkt å identifisere flere korridorer mellom bebyggelsen for å 
gjøre naturområdene mer tilgjengelig. Dette arbeidet skal gjenopptas i forbindelse 
med tilbakemeldinger fra offentlig ettersyn. 

Naturområdene omkring planområdet har mange opplevelseskvaliteter, og det er et 
nettverk av turstier i området.  Kolåstjern er kartlagt som et viktig friluftslivsområde i 
Naturbase.  Tjernet blir i dag lite brukt til friluftsliv, men kan brukes til fiske og som 
skøytebane. 

 
 
Folkehelse 

Planen legger opp til økt bruk av omkringliggende naturområder.  Se Friluftsliv over. 



 

Kulturminnevern 

Det ble utført kulturminneregistrering innenfor planområdet 16.06.2020. Det ble 
funnet 13 automatisk fredete steinalderlokaliteter, tre funnsteder fra steinalder og fire 
nyere tids kulturminner. 

Innenfor område Saltbuodden ble det gjennomført kulturminneregistrering 
12.12.2016.  Her ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner, men ett 
kulturminner fra nyere tid, id226399.  Kulturminnet vil søkes frigitt av 
Fylkesrådmannen, uten vilkår om ytterligere undersøkelser, når planen legges ut til 
offentlig ettersyn 

Landbruk 

Det har blitt utarbeidet et arealregnskap som viser hvor store areal som skal 
omdisponeres.  Dyrka mark, dyrkbar mark, skog H, skog M og skog L skal vises hver 
for seg.  Tidligere omdisponerte areal/regulerte areal, er ikke med i oversikten. 
Områder til utbygging i kommuneplanens arealdel er ikke regnet som omdisponert. 

Fulldyrka merke: 1133 m2 

Skog lav bonitet: 113 m2 
Skog middels bonitet: 1195 m2 
Skog høy bonitet: 866 m2 

 
Til sammen: 3307 m2 

 
Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det er utarbeidet Ros analyse.  Av den fremkommer det størst risiko og konsekvens 
knyttet til spredning av fremmede arter inn i tilgrensende naturreservat. 

Et område innenfor planavgrensningen er det usikre masser og nødvendig med 
grunnundersøkelser.  Område vil ha krav om detaljregulering, og videre 
undersøkelser vil bli gjort i forbindelse med egen detaljreguleringsprosess. 

 
 
Kommunens økonomi 

En kostnadsberegning gjennomført av Norconsult konkluderer med at gang- og 
sykkelvegen vil ha en pris på 38,5 millioner.  Eventuell omlegging av VA osv.  vil 
komme i tillegg.  Det er knyttet noe usikkerhet til dette tallet på grunn av den store 
mengden murer, samt grunnervervet et slikt tiltak vil utløse da  det ligger mange 
eiendommer langs Kolåsveien. 

I utgangspunktet er det fylkeskommunen som bygger og vedlikeholder gang- og 
sykkelveier og fortau/sykkelfelt langs fylkesveier.  Prosjektet ligger i dag ikke inne i 
fylkeskommunens prioriteringslister. 

 
  



Privatrett og private økonomiske effekter 
 
Bygging av gang- og sykkelvei langs Kolåsveien vil kreve grunnerverv fra bebygde 
boligeiendommer.  Dette vil kunne ha privatøkonomiske virkninger for beboerne. 

 
 
Grunnforhold 

Norconsult har utarbeidet en geoteknisk rapport av planområdet.  Rapporten 
konkluderer med at planområdet i all hovedsak består av berg i dagen, men at det 
helt i nord kan være forekomst av marine avsetninger. Her anbefales det å utføre 
grunnundersøkelser med tilhørende prøveserier for å bekrefte/avkrefte eventuell 
forekomst av kvikkleire. 

På bakgrunn av dette er det i bestemmelense satt krav om detaljregulering av felt B1 
før tiltak kan gjennomføres. 

 
 
Overvannshåndtering 

Det er utarbeidet et overvannsnotat.  Dette overvannsnotatet viser at det er svært lite 
drenering innenfor planområdet. Et viktig ledd i denne planen blir derfor å påse at 
vannveier er til stede. Overvannsnotatet har blitt brukt aktivt i arbeidet med 
detaljplanen for fortausløsningen. For løsningen med gang- og sykkelveg vil grøftene 
mellom Kolåsveien og gang- og sykkelveg fungere som flomveier og fordrøying. 
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