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1

Bakgrunn

1.1

Hensikt og mål med planene

Planforslaget er utarbeidet og innsendt den 3. juli 2017 av Ing. Quamme AS som
forslagsstiller på vegne av Amblie og Moe Bygg AS.
Planområdet inngår i ”Bebyggelsesplan for Gnr 54, Bnr. 31 med tilliggende
boligeiendommer – Bekkeberget”. Hensikten og det overordnede mål med
reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse i
del av området som ikke allerede er bebygget.
1.2
1.2

Berørte eiendommer

Berørte eiendommer innenfor planområdet er:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1.3

Eiendom
Gnr. 54 Bnr.
Gnr. 54 Bnr.
Gnr. 54 Bnr.
Gnr. 54 Bnr.
Gnr. 55 Bnr.
Gnr. 55 Bnr.
Gnr. 55 Bnr.
Gnr. 55 Bnr.
Gnr. 55 Bnr.
Gnr. 54 Bnr.
Gnr. 75 Bnr.
Gnr. 54 Bnr.

Areal innenfor planområdet, m²
5 406
1 398
570
1 476
49
304
108
963
1 340
806
849
536
13 805

31, 54
105
14
38, 52
43
21
68
299
37
66
1
275

Utbygg
Utbyggingsavtaler og konsekvensutredning

Det ble avklart i oppstartsmøte at det ikke var aktuelt med utbyggingsavtale eller
konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

2

Planprosess

2.1

Planstart

Oppstartsmøte ble avholdt med Gjerdrum kommune 13.04.2016.
Oppstart reguleringsarbeid ble kunngjort i Romerikes Blad 12.07.2016, se vedlegg D, og
kunngjort på www.quamme.no 22.06.2016 og Gjerdrum kommunes hjemmesider
21.06.2016.
Berørte naboer og høringsinstanser ble varslet særskilt ved brev av 22.06.2016, se vedlegg
B og C.
2.2
2.2

Planarbeidet

Under planarbeidet har det vært dialog med kommunen pr e-post og telefon. Foreløpig
planforslag ble sendt til kommunen medio desember 2016 og gjennomgått i arbeidsmøte
18.01.2017.
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3

Planstatus

3.1

Reguleringsplan/Bebyggelsesplan

0418 Bekkeberget Hage – forslag til detaljregulering
PLANBESKRIVELSE
30.06.2017

Den største delen av planområdet inngår i ”Bebyggelsesplan for Gnr 54, Bnr. 31 med
tilliggende boligeiendommer – Bekkeberget”. Spenningsmåsan og FV427 inngår i
”Reguleringsplan med bestemmelser for Bekkeberget Gnr 54 bnr 6, 9, 14 m. fl”. Gang- og
sykkevei langs FV427 nordover fra krysset ved Gamle Fjellvegen inngår i ”Detaljregulering
for Gistirabben”.
3.2

Tilgrensende arealplaner

Mot vest: Detaljregulering for Teietunet. Plan ID 201302
Møt nord: Detaljregulering for Gistirabben. Plan ID 201305
(Gang/sykkelvei)
Mot sør: Reguleringsplan med bestemmelser for Bekkeberget Gnr 54 bnr 6, 9, 14 m. fl

Fig.
Fig. 1.
1. Tilgrensende planer og gjeldende regulering

3.3

Kommuneplan

Planområdet er i nåværende kommuneplan arealdel avsatt til hovedformål ”Bebyggelse og
anlegg” med underformål nåværende boligbebyggelse.
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Fylkesplaner og fylkesdelplaner

“Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025”. Formålet med planen er at Romerike
skal utvikles som del av et miljøvennlig og sammenhengende storbyområde og tettsteder
bundet sammen av et effektivt system for vei-, kollektiv- og sykkeltransport omkranset av et
livskraftig landbruk og høyverdige natur og friluftsområder. Romerike skal forsterke sin rolle
som hovedflyplassregion og logistikkregion, samt utvikle sin rolle som kunnskaps- og
kompetanseregion. Eksisterende tettsteder skal utnyttes effektivt og eksisterende
infrastruktur utnyttes optimalt.
«Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» vedtatt desember 2015. Regional
plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut en felles retning for areal- og
transportutviklingen i regionen og er grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke,
kommuner, næringsliv og andre aktører.
«Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018». Regional plan for
kulturminner og kulturmiljøer i Akershus skal avklare roller og ansvar og gi større
forutsigbarhet for kommunene og utbyggere. Det er ingen kjente kulturminner eller
kulturmiljøer innen planområdet som berøres av denne.
Regional plan for handel, service og senterstruktur. Planen er under utarbeidelse,
planprogram ble vedtatt februar 2013. Planen vil iht. planprogrammet forholde seg til den
overordnede by og transportstrukturen fra Areal og Transportplanen, og la dette være
førende for den mere detaljerte senterstrukturen.
«Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030». Hensikten med
planen er å gi tydelige mål for 2030, samt strategier for fem prioriterte utviklingsområder.
Planen skal bidra til styringskraft og merverdi ut over kommunenes planer, og best mulig
bruk og nytte av tilgjengelige virkemidler.
3.5

Statlige planretningslinjer/rammer/føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12.06 15. Her
beskrives forventninger innen bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og attraktive og
klimavennlige by og tettestedsområder.
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2017, brev til kommunene i Oslo og
Akershus 01.03.17. Fylkesmannens innspill til arealplanleggingen vil vektlegge oppfølging
av nylig vedtatte regionale planer for areal- transport og masseforvaltning, samt fokus på
fortetting med kvalitet, grønn grense og klimahensyn.
Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vedtatt
26.09.14. Hensikten er å oppnå samordning av bolig-. Areal- og transportplanleggingen og
bidra til mere effektive planprosesser.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og planlegging. Skal medvirke til at ban og unges
interesser blir ivaretatt under planarbeid. Gjelder all type planlegging etter reglene i plan og
bygningsloven. Rundskriv T-2/2008 er en veiledning og utdypende forklaring til
retningslinjene.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012. Skal forebygge
helseplager som følge av støy, og ivareta lite støypåvirkede natur- og friluftsområder.
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520/2012. Retningslinjen er
statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes arealplanlegging.
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Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, 04.09.09. Har som formål å sikre at
kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, mer effektiv energibruk
og energiomlegging, samt sikre at kommunene bruker sine roller og virkemidler i arbeidet
med å redusere klimagassutslipp.
NVE retningslinjer nr. 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar». Retningslinjer for hvordan
flom- og skredfare skal utredes, tas hensyn til og innarbeides i arealplaner.
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4

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1
4.1

Beliggenhet, avgrensning, størrelse

Planområdet utgjør ca 13,8 daa og ligger vest for Fv 427, med tilknytning via den
kommunale Spenningsmåsan og fra Fv427. Mot nord grenser arealet inn mot gnr/bnr
55/45, 55/43. Mot øst grenser arealet inn mot 55/21, 48/25, 55/68, og 75/1. Mot sør grenser
arealet inn mot 54/275. Mot vest grenser arealet inn mot 54/349.

Fig.
Fig. 2. Lokalisering.
Lokalisering.

4.2
4.2

Tilknytning til offentlig kommunikasjon

Planområdet ligger i 200 m gangavstand fra senter i planområdet til busstopp med direkte
forbindelser til Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen. 4 avganger pr time frakter passasjerer til
Oslo om morgenen, resten av døgnet frem til midnatt er frekvensen én avgang pr time.
4.3
4.3

Topografi, vegetasjon, solforhold

Planområdet er tilnærmet flatt. Arealet som søkes omregulert består hovedsaklig av åpen fastmark,
ikke tresatt, og for en mindre del av ikke drivverdig barskog og har gode solforhold. Omkringliggende
bebyggelse og vegetasjon skjermer mot vind og arealet anses å ha godt lokalklima.

4.4
4.4

Grunnforhold

Det er ingen kjente stabilitetsproblemer eller forurensninger i grunnen.
Grunnen i planområdet består av løsmasser klassifisert som morenemateriale,
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen, normal tykkelse mindre enn 0,5 m
samt torv/myr med antatt dybde til fjell over 0,5 m. Grense for løsmasser/marien
avsetninger gå ca 90 m øst for planområdet og ca 150 m øst for planlagt bebyggelse på
BK4 og BK6. Se kart over løsmasser fra NGU, se figur 3.
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Det er noe synlig fjell i dagen i søndre del av området, og basert på tidligere erfaring fra
byggevirksomhet i området kan man si at det for området for øvrig sannsynligvis er liten
avstand til fjell.
I en samlet vurdering av de ovennevnte forhold anses sannsynlighet for kvikkleireskred i
området som så liten at videre utredning ikke er nødvendig.

Fig.
Fig. 3. Løsmassekart fra NGU - Løsmasser

4.5
4.5

Kulturminner og kulturmiljø

Akershus Fylkeskommune har foretatt synfaring i området. Det er ikke registrert automatisk
fredete kulturminner i planområdet.
4.6

Naturverdier

Det er ikke registrert vernverdige naturområder i planområdet.
Det er gjennomført kartlegging av naturverdier, og det ble ikke påvist viktige naturtyper,
rødlistede arter eller andre viktige forekomster av natur i planområdet. Derimot ble det gjort
funn av svartelistearter i kategoriene svært høy risiko og høy risiko som bør fjernes for å
hindre ytterligere spredning. Se egen rapport fra biologisk kartlegging.
Hoveddelen av området er i dag en privat boligeiendom og ikke benyttet til
rekreasjonsformål.
Atkomst til området skjer via Spenningsmåsan for nye boliger i området, og via Gamle
Fjellvegen for eksisterende boliger i området.
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Flomfare

Området har en bekk som forutsettes ivaretatt i eksisterende bekkeløp.
Det er ikke kjent at det har forekommet skadeflom i planområdet tidligere.
Løsmasser i området består av morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen, og for området nærmest bekken av torv/myr. Torv-/myrmateriale planlegges
bortkjørt til torv-/matjordproduksjon i bygda og erstattet med tilkjørte steinmasser.
Infiltrasjonsevnen til løsmassene i området antas å være er gode.
Det er utarbeidet flomanalyse som konkluderer med at dagens bekketverrsnitt, sammen
med fremtidig oppbygging av området i tråd med utomhusplan vil håndtere 200årsflommen uten oppstuvning over veier og inn mot konstruksjoner på feltet. Se egen
rapport – Flomvurdering Bekkeberget Hage.
4.8

Landbruk

Planområdet berører ikke landbruksinteresser.

Fig. 4. Flyfoto
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Trafikkforhold

Eksisterende atkomst til planområdet skjer fra Gamle Fjellvegen.
Ny atkomst til planområdet for de nye boligene vil bli etablert til Spenningsmåsan.
Det er gang- og sykkelvei fra planområdet til Veståsen skole og videre til Ask sentrum.
4.10

Barns interesser

Ubebygd del av planområdet består myr og krattskog, avgrenset mot sør og vest av
bekkedraget som vesentlig begrenser til gjengelighet fra Spenningsmåsan, og er i liten
grad benyttet til lek og opphold av barn og unge.
4.11

Sosial infrastruktur

Det er tilstrekkelig kapasitet på skoler og barnehager i området.
4.12

Universel
Universell
ell tilgjengelighet

Den ubebygde delen av området er i liten grad tilgjengelig for bevegelseshemmede pr i
dag. Det er små høydeforskjeller i området, og det ligger derfor naturlig godt til rette for
universell tilgjengelighet.
4.13

Teknisk infrastruktur

Det er opplyst fra Hafslund Nett AS at det er tilstrekkelig kapasitet på elnett og ikke behov
for ny nettstasjon i planområdet.
Vann- og avløpsledning ligger på motsatt side av Spenningsmåsan. Det er lagt rør til feltet
under veien med tilknytningspunkt mellom veien og bekken.
4.14

Støyforhold

Deler av planområdet som allerede er utbygget er støyutsatt (gul sone) grunnet trafikk på
Fv427. All planlagt ny bebyggelse ligger utenfor denne støysonen.
Området i sin helhet ligger utenfor både gul og rød flystøysone, det kreves derfor ingen
spesielle tiltak i forhold til flystøy.
4.15

Luftforurensning

Planområdet ligger i et lite trafikkutsatt område i landlige omgivelser og med umiddelbar
nærhet til storee skogområder. Det er ikke antatt at luftforurensning ligger over anbefalte
grenseverdier.
4.16

Risiko og sårbarhet

ROS-analyse er utarbeidet av Ing. Quamme AS.
Sweco AS har utarbeidet flomanalyse for området og konkludert med at eksisterende
bekkeløp har tilstrekkelig kapasitet til å ta unna dimensjonerende flom under gitte
forutsetninger som innarbeides i planen,.
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Næring

Det er ikke næringsvirksomhet i planområdet.
4.18

Analyser/utredninger

Det er
•
•
•

utarbeidet følgende rapporter i forbindelse med planarbeidet
ROS-analyse
Flomvurderinger
Naturanalyse

4.19
4.19

Rapportering til KOSTRA

Området inngår i gjeldende regulerings/bebyggelsesplan og skal ikke rapporteres til
KOSTRA.
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5

Beskrivelse av planforslaget
planforslaget

5.1

Planlagt arealbruk

Området reguleres til byggeområder for bolig, lekeplass, atkomstvei og offentlige
trafikkområde, nærmere beskrevet i forslag til reguleringsbestemmelser.
5.2

Reguleringsformål

I forslag til reguleringsplan er det avsatt følgende:
Sosikode

Feltnavn

Areal
m²

Eierform

1111
1111
1111
1112
1112
1112
1610
1550

BF1
BF2
BF3
BK4
BK5
BK6
f_L1
f_R1

1 230
2102
867
824
2 514
766
478
24

Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Annen
Felles
Felles

Bebyggelse og anlegg (pbl. § 1212-5 nr. 1)
Boliger – frittliggende småhusbebyggelse

Boliger – konsentrert småhusbebyggelse
Lekeplass
Renovasjonsteknisk anlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl.§ 1212-5 nr.2)

Kjøreveg

Gang- og sykkelvei

Annen veigrunn – tekniske anlegg

Parkeringsplass

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2015
2015
2015
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2080
2080

f_V1
f_V2
f_V3
f_V4
o_V5
o_V6
o_GS1
o_GS2
o_GS3
f_AVG1
f_AVG2
f_AVG3
f_AVG4
f_AVG5
o_AVG6
o_AVG7
o_AVG8
o_AVG9
o_AVG10
o_AVG11
o_AVG12
f_P1
f_P2

3060
3020

f_G1
f_G2

608
136
120
426
532
564
61
123
12
277
104
82
92
79
15
90
83
187
70
9
62
55
62

Felles
Felles
Felles
Felles
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Felles
Felles
Felles
Felles
Felles
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Offentlig
Felles
Felles

Grønnstruktur (pbl.§ 1212-5 nr.3)
Vegetasjonsskjerm
Naturområde
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Gjennomgang reguleringsformål

5.3.1 Frittliggende småhusbebyggelse
Felt BF1 og BF2 er allerede bebygget. Felt BF1 – BF2 samt for BF3 foreslås regulert til
frittliggende småhusbebyggelse med grad av utnytting maks 25 % BYA. Bestemmelser for
og møne-/gesimshøyde er videreført fra gjeldende bebyggelsesplan.
5.3.2 Konsentrert småhusbebyggelse
Felt BK6 er bebygget med en enebolig som forutsettes revet. BK4 og BK5 er ubebygd.
Felt BK4, BK5 og BK6 foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse med grad av
utnytting maks 50 og 60 % BYA og møne-/gesimshøyde i samsvar med plan- og
bygningslovens bestemmelser, hhv 9 og 8 m. Det foreslås valgfri takform, men innenfor
hvert felt skal takform være lik og for øvrig harmonere med øvrig bebyggelse innenfor
feltene BK4 – BK6.
For BK4 – BK6 er det gitt en åpning for at gesimshøyde kan være lik mønehøyde slik at det
skal være mulig å bygge tak med ark/kvist, jfr. måleregler for gesimshøyde i T-1459.
Vedlagte 3D skisser og illustrasjonsplan (ikke juridisk bindende) viser konkrete forslag det
jobbes med og som er innenfor foreslåtte reguleringsbestemmelser.

Fig. 4. Tomtesnitt østøst-vest

5.3.3 Lekeplass
f_L1 foreslås avsatt til felles lekeplass. Alle boligene som omfattes av planen vil ha tilgang til
lekeplassen i planområdet. Lekeplassen opparbeides med en standard som minimum
inkluderer nødvendig planering og oppsetting av huske, sandkasse og benk.
5.3.4 Renovasjon
f_R1 avsettes til felles avfallshåndtering for nye boliger i planområdet.
5.3.5 Veger
Trafikkbelastningen anslås å være ÅDT 36 for Gamle Fjellvegen og 114 for ny atkomstvei
med utkjøring til Spenningsmåsan. Dette er basert på 6 biler pr bolig.
Planen omfatter den eksisterende Gamle Fjellvegen, del av FV427 og Spenningsmåsan for
sikre forsvarlig kryssutforming og frisiktlinjer i krysset mellom disse. FV427 og
Spenningsmåsan opprettholdes med vegbredde som i dag. Gamle Fjellvegen foreslås
regulert i 6 m bredde med 4 m kjørefelt/skulder og 1,0 m til grøft på hver side. Senterlinje
regulert vei er forsøkt lagt i senterlinje eksisterende vei.
Feltinterne atkomstveier for BF3, BK4 – B6 reguleres i 6 m bredde med 4 m kjørefelt/skulder
og 1,0 m til grøft på hver side. Ansvar for drift og vedlikehold av felles atkomstvei forutsettes
løst gjennom privatrettslige avtaler.
5.3.6 Parkering
Beboernes parkering forutsettes løst innenfor eget tomteområde.
For gjesteparkering for BK4 – BK6 er det lagt inn 8 P-plasser, hvorav 2 tilrettelegges for
bevegelseshemmede.
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5.3.7 Grønnstruktur
f_G1 foreslås avsatt til vegetasjonsskjerm som etableres i form av hekk eller lignende.
f_G2 foreslås avsatt til grønnstruktur i form av naturområde som opprettholdes eller
etableres.

Fig. 5.

Plankart

5.4

Uteoppholdsarealer

Det er satt krav om minimum 40 m² privat uteoppholdsareal til hver bolig i BK4 – BK6. Alle
boligene i prosjektert løsning vil få dette.
f_L1 vil i tillegg til funksjon som lekeplass vil området også kunne fungere som en felles
møtearena for beboerne i området.
5.5

Universell utforming/tilgjengelighet
utforming/tilgjengelighet

Det er liten høydeforskjell innen planområdet, og atkomst til fellesområdene og alle
boligene vil bli lett tilgjengelig for alle. Krav til stigningsforholdene vil være lett å tilfredsstille,
og riktig bruk av materialer, beplantning og belysning er virkemidler som vil bli tatt i bruk.
Det vil også bli lagt vekt på tilgjengelighet når det gjelder fellesområdet med lekeapparater
og parkmøbler slik at disse skal kunne benyttes av alle.
5.6

Grønnstruktur

Området langs bekken vil bli opprettholdt eller etablert som naturområdet, men noen
inngrep vil være nødvendig å gjøre for å sikre bekkens kapasitet for overvannshåndtering.
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
infrastruktur

5.7.1 Avfallshåndtering
Løsning for avfallshåndtering er besluttet i samråd med RoAF.
Avfallsløsning for nye boliger etableres som felles samlestasjon med avfallsbrønner.
Eksisterende boliger i planområdet beholder sine avfallsløsninger slik de er.
5.7.2 Energiforsyning
Det er etter avklaring med Hafslund Nett AS ikke behov for ny nettstasjon som følge av
tiltaket da det er tilstrekkelig kapasitet på nærliggende anlegg.
5.7.3 Vann og avløp
Det ligger vann- og avløpsledninger inn til området ved påkjøringspunkt til
Spenningsmåsan.
Alle nye boliger får tilknytning til nye ledninger fra dette punkt, og det vil være mulig å
tilknytte eksisterende boliger i og nord for planområdet til offentlig kloakknett i forbindelse
med utbyggingen.
5.7.4 Overvannshåndtering
Overvannshåndtering er nærmere beskrevet i overvannsplan og eget notat om
overvannshåndtering.
5.7.5 Veger
For f_V1 er vegklasse FA2 lagt til grunn med følgende avvik som er akseptert av
kommunen i e-post til forslagsstiller 31.01.2017: Vegbredde kan være 0,5 m mindre enn
angitt i vegnorm og svingradius lagt inn i plankart godkjennes.
f_V2 og f_V3 prosjekteres og utføres etter vegklasse FA1.
5.7.6 Snødeponi
Det legges til rette for 3 områder for snødeponi utover vegenes sideareal. Til sammen
utgjør arealet av disse 95 m², tilsvarende 11 % av brøytet kjørebaneareal. Snødeponiene
med arealangivelse for hver av dem er vist på overvannsplanen.
5.8

Byggetomten

Store deler av BK4 – BK6 består av torv/myrgrunn og det er behov for masseutskifting.
Utkjørte masser vil bli videreforedlet til matjord ved lokal produksjon i bygda og erstattet
med sprengstein.
Det planlegges å heve ferdig terreng 0,5 – 1,0 m i forhold til dagens nivå for å sikre nye
boliger mot overvannsflom i bekkedraget.
5.9
5.9

Utbyggingstakt
Utbyggingstakt

Intensjonen bak utbyggingen er at tiltakshaver selv skal oppføre boligene. Etterspørselen i
markedet vil være avgjørende for utbyggingstakten.
Utbyggingen tenkes delt i 2 eller 3 byggetrinn der man begynner med boligene på BK5,
deretter BK 4 og til sist BK6.
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Barn og unges interesser

Det etableres nærlekeplass i planområdet som vil gi bedre vilkår for lek/aktiviteter for
barn/unge enn tilfellet er i dag.
Veståsen barneskole har lekearealer og fotballbane med adkomst gjennom bebyggelsen
sør for tomten (ca 400m), og det er ballplass i enden av Spenningsmåsan. Det er også
lekemuligheter i tilknytning til Bekkeberget barnehage på andre siden av
Spennningsmåsan, og det er store skogområder som innbyr til uformell lek og opplevelser
umiddelbart nord og vest for planområdet.
5.11

Støy

Området ligger inntil Fv427 og vil etter opplysninger fra Statens vegvesen være støyutsatt
(gul sone) i område 20 m fra senter Fv427. Dette området er tatt inn som hensynssone
H220_1 der oppføring av nye boliger ikke tillates uten at det gjøres avbøtende tiltak. Det er
også regulert byggegrense på 20 m etter anbefaling fra Statens vegvesen.
Området ligger utenfor både gul og rød flystøysone, det kreves derfor ingen spesielle tiltak i
forhold til flystøy.
5.12
5.12

Avbøtende tiltak/
tiltak/ løsninger ROS

Det vises til vedlagte ROS-analyse utført av Ing. Quamme AS datert 21.06.2017. Av punkter
som er viktige å ivareta i den videre prosjekteringen er det viet spesiell oppmerksomhet til
disse:
• Ulykke, bil mot trafikant kan gi personskade. Krav til frisiktsoner må ivaretas, atkomstveier
prosjekteres med fokus på lav hastighet og løsning for sikker renovasjon på området.
• Flomfare, overvannsflom som følge av mye nedbør kan medføre materielle skader, og
må ivaretas i prosjektering både i forhold til utforming av terreng, fordrøyning og flomveier
for overvann.
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6

Konsekvenser av planforslaget
planforslaget

6.1

Nærmiljø

Planområdet vil representere en beskjeden tilvekst til eksisterende bebyggelse i området
Bekkeberget. Boligene vil i liten grad stenge for sol eller utsikt for tilliggende boliger.
6.2

Planlagt gjennomføring

Området vil bli iverksatt og bygget ut i takt med salg av boligene i området.
6.3

Samfunnsmessige fordeler og ulemper

Planforslaget har ingen kjente samfunnsmessige ulemper.
Det kan være en fordel at eksisterende boliger i og nord for planområdet kan tilkobles
offentlig kloakknett i forbindelse med utbyggingen.
6.4

Konsekvenser for natur og miljø

Forslaget berører ingen friluftsområder.
Det er ikke registrert vernverdige naturområder i planområdet.
Det er ikke påvist viktige naturtyper, rødlistede arter eller andre viktige forekomster av natur i
planområdet. Derimot ble det gjort funn av svartelistearter i kategoriene svært høy risiko og
høy risiko som vil bli fjernet for å hindre ytterligere spredning.
Vurdering av de miljørettslige prinsippene etter §§8-12 i Naturmangfoldloven er gjort i egen
rapport fra biologisk kartlegging og det henvises til denne.
6.5

Konsekvenser for framtidig utvikling

Utbygging av området åpner ikke for nye utviklingsretninger.
6.6

Kulturminner

Det er foretatt synfaring i området.
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet. Sannsynligheten for at
slike finnes anses som liten, og det er ikke krav til videre utredning.
Det er heller ikke registrert nyere tids kulturminner i planområdet.
6.7

Samfunnssikkerhet

Dagens bekketverrsnitt sammen med fremtidig oppbygging av området i tråd med
utomhusplan vil håndtere 200-årsflommen uten oppstuvning over veier og inn mot
konstruksjoner på feltet. Overvannshåndtering vil bli gjort med lokal fordrøyning slik at risiko
for vannulemper nedstrøms ikke øker i forhold til nåværende situasjon.
Sikkerhet mot brann ivaretas ved at området sikres vannforsyning med tilfredsstillende
kapasitet for brannforebygging og slokking. Bebyggelsen tilpasses brannvesenets
muligheter for innsats (høyde, angrepsveier, røykdykkerinnsats og uttak for slokkevann).
Området ligger innenfor brannvesenets førsteinnsatsradius på 10 minutter.
Trafikksikkerhet ivaretas ved veiutforming iht. vegnorm og etablering av frisiktssoner.
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Konsekvenser i anleggsfasen

Anleggsfasen vil i noen grad medføre konsekvenser for nærmiljøet i form av støy fra
byggeprosessen og trafikkbelastninger for omgivelsene. Eksisterende beboere skjermes
ved at anleggstrafikk i størst mulig grad ledes direkte fra planområdet til Spenningsmåsan.
6.9

Økonomiske konsekvenser for kommunen

Utbygging av området vil gi et bidrag til kommunen i form av oppgradering av
tilknytningsgebyr for allerede eksisterende anlegg.
6.10

Konsekvenser for barn og unge

Utbygging innen planområdet vil tilføre en ny lekeplass og ellers ikke ha noen negative
konsekvenser for barn og unge i nærområdet.
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Innkomne innspill

Det foreligger 7 innspill i tilknytning til igangsetting av planarbeidet. Disse er i sin helhet med
som vedlegg til planen.
Kortversjon/utdrag med forslagsstillers kommentarer i kursiv:
7.1

Statens vegvesen, 03.08.16
Anbefaler at atkomsten fra Gamle Fjellvegen sperres mot FV sperres og at all trafikk
føres gjennom den nye atkomsten fra Spenningsmåsan, evt at det vurderes å gjøre
utbedringer for atkomstens tilknytning til FV. Ber også om at det reguleres inn
frisiktsone på 4x70m.

Atkomsten til de nye boligene reguleres via Spenningsmåsan. Eksisterende
boliger benytter eksisterende atkomst via Gamle Fjellvegen. Frisiktsoner på
10x75 er opprettholdt som i gjeldende planer.
Forutsetter at støyforhold blir ivaretatt ved byggegrense på 20 m fra senter FV

Støysone lagt inn som hensynssone og byggegrense 20 m.
Orienterer om gang- og sykkelvei.

Gjeldende detaljregulering for denne er videreført.
Statens vegvesen tar varselet til orientering og forbeholder seg retten til ytterligere
kommentarer ifbm off. høring/ettersyn.

Tas til etterretning
7.2
7.2

Akershus Fylkeskommune
Fylkeskommune sentraladministrasjonen, 05.09.16
Orientering om regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus; viktig at
kommunen vurdere om en utbygging av området vil gå på bekostning av utbygging
av utbygging i mer sentrale strøk og om det støtter opp under 80/20-fordelingen i
den regionale planen for areal og transport.

Tas til etterretning
Det er foretatt befaring 02.08.2016, ikke registrert automatisk fredete kulturminner i
området. Potensial for funn vurderes som lavt. Nærmere utredning ikke nødvendig.

Tas til etterretning
Ingen merknader til nyere tids kulturminner

Tas til etterretning
Forventer at barn og unges interesser blir ivaretatt i det videre planarbeidet.

Lekeplass inngår i planområdet og nærområdet for øvrig har gode muligheter
for barn og unges aktiviteter.
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 12.08.16
Samfunnssikkerhet, overvann. Orientering om overvann og bekk, potensielle
problemer og muligheter.

Overvannshåndtering og flomsikring tatt inn i reguleringsbestemmelsene
Areal, transport, klima, energi. Opplyser om regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus.

Tas til etterretning.
7.4
7.4

Hafslund Nett, 19.08.16
Oversendt kartskisse, oppgir at de har anlegg i reguleringsområdet.

Tas til etterretning
Det ligger høyspentkabler i vegarealet. Berøres ikke av planforlsaget.

Tas til etterretning
Kan bli behov for nettstasjon innenfor planområdet. Orientering om arealbehov og
avstandskrav. Ber om presisering vedr. nettstasjon i reg. best.

Det er senere avklart at det ikke er behov for ny nettstasjon innen
planområdet. Bestemmelser for nettstasjon inntatt i reg. best.
Orientering om kostnadsansvar for nye tiltak.

Tas til etterretning.
Orientering om vedlagt kart.

Tas til etterretning.
Orientering om inntegning på plankart

Tas til etterretning.
7.5
7.5

Norges Vassdrag og Energidirektorat, 08.08.16
Bekk. Anmoder om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag. Hvis ikke må
tiltak beskrives i planen

Inntatt i planforslaget, foreslått naturområde langs bekk.
Prinsipielle synspunkter på bekkedrag.

Hensyntatt i planforslaget
Krav til vurdering av flomfare og avmerking som hensynssone

Flomanalyse er utarbeidet og hensynssoner er lagt inn i planen.
Orientering om forventet økning i nedbørsmengder og overvannshåndtering
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Tas til etterretning
Orientering om innsigelse til reguleringsplan for Teietunet.

Iflg Gjerdrum kommune er innsigelsen trukket.
Ber om at retningslinjer NVE 2/2011 legges til grunn for videre planarbeid. Henviser
til vedlagt sjekkliste.

Tas til etterretning
7.6
7.6

Beboerne i Gamle Fjellvegen, 01.08.16
Ønsker ikke innkjøring til de nye boligene fra Gamle Fjellvegen.

Innkjøring til alle nye boliger skjer fra Spenningsmåsan.
Anleggstrafikken under utbyggingen må legges via Spenningsmåsan.

Etterkommes så langt det er mulig.
Ønsker at eneboligpreg bevares, ønsker ikke høyhus/blokker. Mønehøyde bør
tilpasses størst mulig grad til eks boligmasse i Gml Fjellvegen.

Opprettholdt for BF1 – BF3.
For BK4 – BK6 er bebyggelsen tilpasset nabobebyggelse på Teietunet.
Ønsker å opprettholde i størst mulig utstrekning den eksisterende planen, dvs 4
eneboliger

Etterkommes for BF1 – BF3, men ikke for BK4 – BK6. Måte for beregning av
grad av utnytting foreslått endret til dagens norm også for BF1 – BF3.
Ønsker etablert infrastruktur og beplantning som i størs mulig grad skjermer
eksisterende boliger.

Vegetasjonsskjerm mot Gamle Fjellvegen er lagt inn som f_G1.
7.7
7.7

Braathen & Henni, beboere i Gamle Fjellvegen 2, 08.08.16
Påpeker overvannsproblemer og utvasking fra bekk på egen eiendom. Ber om at
overvannshåndtering blir ivaretatt ifbm detaljplanleggingen.

Det er utført flomanalyse og utarbeidet overvannsplan. Tiltak i planen vil ikke
føre til en forverring av dagens situasjon.
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Notat fra oppstartsmøte med Gjerdrum kommune

Notat

Dato/tid
Fra
Til

:
:
:

14.04.16/kl 08:45
Jon Anders Quamme

Vedr.

0418 Oppstartsmøte detaljregulering (overført fra Evernote)

Oppstartsmøte vedr 0418 Fjellberg avholdt i dag 13.04.2016 kl 13.30, kommunehuset,
Gjerdrum.
Til stede:
Kai Øverland, Anne Lise Koller, Abdul Gashi, Anders Cedell, Henning Moe, Kjell Tore Moe,
Jon Anders Quamme
Stikkordmessige notater:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Avfallshåndtering, forslag til ROAF
Overvannsplan, fordrøyningsbasseng kreves
Blågrønn faktor
Det må tilrettelegges for påkobling til kommunal kloakk for de øvrige boligene
innenfor eks. planområde
o Kommunen vil gi pålegg om påkobling til kommunal kloakk når dette er klart
Trenger ikke utbyggingsavtale
Bør/må samarbeide med Teietunet om håndtering av bekk
Kvalitet eiendomsgrenser, noen grenser er usikre
o Må ha kartforretning før planarbeidet starter
o Gjøres i løpet av tre uker
Spenningsmåsan er regulert, ligger ikke i planbasen
Ikke krav til planprogram
Husk på
o Snødeponi
o Gatelysnorm, ligger på nettet
Planavgrensning, evt ta med 54/66 i planen eller hele området. Bør avgrenses til
midt i Spenningsmåsan.
o Ved varsel om oppstart bør vi inkludere hele området og heller ta ut det som
ikke skal være med.
Kulturminner, kan være gjort undersøkelser ifbm bebyggelsesplanen
Naturmangfoldsloven er ny, vi har undersøkelsesplikt
Grunnforhold, antakeligvis ikke kritisk, "vi er på riktig side av marin grense"
Anleggsfase, støv, støy etc. Avklare med naboer i området
Klimatiltak/Energi. Gul

Kommune var positiv til tiltaket.
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Adresselister

Matrikkel-nr
Navn
234-54/14
234-54/153
234-54/153
234-54/16
234-54/16
234-54/250
234-54/299
234-54/299
234-54/31,54 og
105
234-54/325
234-54/325
234-54/333/0/1
23454/333/0/10
23454/333/0/10
23454/333/0/11
23454/333/0/11
23454/333/0/12
234-54/333/0/2
234-54/333/0/2
234-54/333/0/3
234-54/333/0/4
234-54/333/0/5
234-54/333/0/6
234-54/333/0/6
234-54/333/0/7
234-54/333/0/8
234-54/333/0/9
23454/349,358/0/120, 364, 369,
370,371,373,37
4,375,376,377
SKANSKA BOLIG AS
234-54/37
234-54/37
234-54/372
234-54/378
234-54/38
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Adresse
MELLOMFJELLET 16
SPENNINGSMÅSAN 4
SPENNINGSMÅSAN 4
BEKKEBERGVEGEN 10
BEKKEBERGVEGEN 10
Postboks 215
GAMLE FJELLVEGEN 4
GAMLE FJELLVEGEN 4

Poststed
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2051 JESSHEIM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM

GAMLE FJELLVEGEN 6
BEKKEBERGVEGEN 8
BEKKEBERGVEGEN 8
MYRULLVEGEN 2 F

2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM

EIDSVOLDSGATA 45

2004 LILLESTRØM

EIDSVOLDSGATA 45

2004 LILLESTRØM

MYRULLVEGEN 4 C

2022 GJERDRUM

MYRULLVEGEN 4 C

2022 GJERDRUM

MYRULLVEGEN 4 A
MYRULLVEGEN 2 D
MYRULLVEGEN 2 D
MYRULLVEGEN 2 B
MYRULLVEGEN 2 E
MYRULLVEGEN 2 C
MYRULLVEGEN 2 A
MYRULLVEGEN 2 A
MYRULLVEGEN 4 F
TEIEFJELLET 27
MYRULLVEGEN 4 B

2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM

Postboks 274 Sentrum
GAMLE FJELLVEGEN 2
GAMLE FJELLVEGEN 2
TEIETUNET 28
TEIETUNET 33
BEKKEBERGVEGEN 20

0103 OSLO
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM

ING. QUAMME AS

Matrikkel-nr
234-54/38
234-54/52
234-54/66
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Navn

Adresse
RAVNKOLLBAKKEN 2
GAMLE FJELLVEGEN 8
ØVRE EIKERVEI 16
DBO V/HELENE DAHLEN,
SKOTLANDVEIEN 129
BEKKEBERGVEGEN 6
BEKKEBERGVEGEN 6
SPENNINGSMÅSAN 2
HIMFJELLVEGEN 46
GAMLE FJELLVEGEN 3
GAMLE FJELLVEGEN 3
EIVENSSTUEN 2
GAMLE FJELLVEGEN 5
GAMLE FJELLVEGEN 5
ÅSEN 5
GAMLE FJELLVEGEN 1
GAMLE FJELLVEGEN 1
TEIEFJELLET 7 F
BEKKEBERGVEGEN 4B
v/Nina Radeid Mellomfjellet
18
Sentrumsgården 2 etg

234-54/66
234-54/74
234-54/74
234-54/92
234-55/14
234-55/21
234-55/21
234-55/42
234-55/43
234-55/43
234-55/45
234-55/68
234-55/68
234-55/98
234-54/78

Øvrige

BEKKEBERGET
VELFORENING
FNF-Akershus
Norsk Ornotologisk
Forening, avd. Oslo og
Akershus
Naturvernforbundet i
Nannestad og Gjerdrum
234-55/100,
250, 275 og 276 GJERDRUM KOMMUNE
AKERSHUS
234-75/1
FYLKESKOMMUNE
STATENS VEGVESEN
234-75/1
REGION ØST
Fylkesmannen i Oslo og
Akershus
Norges vassdrags- og
energidirektorat
Hafslund Nett AS
Telenor Servicesenter for
nettverksutbygging
ØRB IKS

3534 SOKNA
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 GJERDRUM
2022 Gjerdrum
2022 Gjerdrum

Postboks 10

2024 GJERDRUM

Postboks 1200 Sentrum

0107 OSLO

Postboks 1010

2605 LILLEHAMMER

Postboks 8111 Dep.

0032 OSLO

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO
0247 OSLO

Postboks 74
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Poststed
0971 OSLO
2022 GJERDRUM
3048 DRAMMEN

5020 BERGEN
2051 JESSHEIM

ING. QUAMME AS
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Varslingsbrev

[Adressater iht varslingsliste]

Sandefjord, den 22. juni 2016

Varsel om oppstart av detaljregulering for Bekkeberget Hage
I henhold til Plan- og
bygningslovens § 12-8 varsles
igangsetting av detaljregulering for
Bekkeberget Hage. Planarbeidet
berører eiendommene Gnr. 54
Bnr. 14, 31, 37, 38, 52, 54, 66,
105, 275, 299, Gnr. 55 Bnr. 21, 42,
43, 68 og Gnr. 75 Bnr. 1 innenfor
avmerket område på kartet.
Området inngår i
”Bebyggelsesplan for Gnr 54, Bnr.
31 med tilliggende
boligeiendommer – Bekkeberget”
og er i kommuneplanen avsatt til
boligformål. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for
boligbebyggelse på GBnr. 54/31,
54 og 105. Reguleringsformål vil
være byggeområde for boliger,
vei- og trafikkareal og felles
lekeareal.
Kunngjøring og dokumenter i
forbindelse med planarbeidet vil
være tilgjengelig på
http://www.quamme.no.
Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet sendes innen 08.08.2016 til Ing.
Quamme AS.
Etter at fristen for innspill og kommentarer er utløpt vil selve planforslaget bli utarbeidet og
sendt til kommunen for behandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen
lagt ut til offentlig ettersyn, og det vil være mulig å komme med eventuelle merknader før
endelig behandling og vedtak av planen.
Med vennlig hilsen
for Ing. Quamme AS

Jon Anders Quamme
sign.
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Annonse for kunngjøring
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