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Tegnforklaring

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – Skjema for innspill til arealdelen
Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk
Tema

Beskrivelse

Vurdering

Beskrivelse av forslaget:








Forslagsstiller: Øvre Romerike Prosjektering AS på vegne av Morten Lorentzen
Navn område: Kråkvål Nordre
Gnr. 5, bnr: 1
Areal: 26 200 kvm
Dagens arealbruk: LNF – område, grasproduksjon og område tilrettelagt for hest
Formål med forslaget: Omdisponering til formål for næringsbebyggelse
Antall boenheter / type næring / annet formål: I første omgang ønsker eier å videreføre eksisterende drift i tillegg til å oppstilling av
lastebiler og hengere

Kartutsnitt
Miljø og naturressurser
1. Naturverdier /
biologisk mangfold /
vannmiljø






2. Jord og
skogressurser



3. Landskap /
grøntstruktur






Område med høy naturverdi?
Berøres vassdrag?
Berøres trekkveier eller
beiteområder for vilt?
Antall daa fulldyrket mark som
berøres?
Antall daa dyrkbar mark som
berøres?
Antall daa beitemark som berøres?
Antall daa skog som berøres?
I hvilken grad påvirker forslaget
landskap og grøntstruktur?

Foreslått areal har LNF status. Det er tidligere i stor grad planert areal
uten særlig naturverdi. Tiltaket berører ikke vassdrag, trekkveier eller
beiteområder for vilt.
Arealet som foreslås omdisponert fra LNF status til formål for
næringsbebyggelse er samlet på 26 200 kvm. Vel 14 000 kvm er i
kombinert bruk for grasproduksjon og beite mens det øvrige arealet i
lang tid har vært brukt til hesteinnhegninger.


Foreslått område inngår i kulturlandskapet langs Fv 120 nord for Ask.
Det grenser inn til næringsområdet på Hellen. I første omgang vil den
planlagte aktiviteten, parkering av lastebiler og hengere, i liten grad
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Tema

4. Kulturminner /
kulturmiljø
5. Friluftsliv og
rekreasjon
6. Forurensing / Støy
7. Masseforvaltning
8. Andre
miljøkonsekvenser

Beskrivelse







Finnes kulturminner i området?
Har området stor kulturell verdi /
rekreasjonsverdi?
Gir forslaget økt / redusert mulighet
for friluftsliv og rekreasjon?
Gir forslaget økt støy eller annen
forurensing av luft og vann?
Hvordan forholder forslaget seg til
regional plan for masseforvaltning?




Fare for flom / ras?
Påvirkes vannbalanse /
massebalanse?



Hvordan påvirker forslaget vår
etablerte tettstedsstruktur?
Hvordan forholder forslaget seg til
regional plan for areal og transport?
Befolkningsendringer
Sosiale møteplasser

Vurdering








endre på det inntrykket som en har i dag. Dette er virksomhet som i
dag skjer på eiendommen og formålet med omregulering er i denne
omgang å samle eksisterende virksomhet og få samsvar mellom bruk
og arealformål.
Området har i lang tid vært dyrket, og i alle fall deler av området
synes planert. Vi har ikke funnet at det er registrert kulturminner i
området eller at det har rekreasjonsverdi
Forslaget endrer ikke på situasjonen for friluftsliv og rekreasjon i
området.
Forslaget endrer i første omgang ikke på situasjonen i forhold til
dagens i forhold til støy eller annen forurensning av luft og vann
Forslaget kommer ikke i konflikt med regional plan for
masseforvaltning
Området synes ikke å være utrykt i forhold til flom og ras. Det vil
heller ikke påvirke vann- og massebalanse. Det synes i forhold til
planlagt bruk å være behov for utredninger knyttet til
miljøkonsekvenser

Samfunnsforhold

9. By- og
tettstedsutvikling /
nærmiljø







Forslaget påvirker ikke etablert tettstedsstruktur. Foreslått arealbruk
vil utvide eksisterende næringsområde hvor planlagt aktivitet vil passe
godt inn i forhold til det som i dag finnes på området. Det er heller
ikke næringsaktivitet som vil passe inn i, eller svært nær, Ask sentrum
hvor regional plan for areal og transport foreslår innslag av næring.
Endret arealbruk vil ikke påvirke befolkningsutvikling eller kreve nye
sosiale møteplasser utover at det vil utvide grunnlaget for sosiale
møteplasser i næringsområdet.

Rullering av kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – Skjema for innspill til arealdelen
Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk
Tema
10. Transportbehov /
kollektivdekning /
trafikksikkerhet /
veiutløsning

Beskrivelse





11. Barn og unge





12. Næringsliv og
sysselsetting





Vurdering
Endret arealbruk vil i første omgang ikke endre trafikkvolumet i
området. Det er god kapasitet på det aktuelle vegnettet. Adkomst må
avklares i senere reguleringsplan. I første omgang er det ønskelig med
adkomst via eksisterende gårdsveg og Fv 120. Framtidig adkomst bør
være via Fv129 og Hellenvegen. Det antas at det ikke er behov for
tiltak for trafikksikring.
Avstand til bussterminal i Ask er ca. 1,5 kilometer.

Endringer i trafikkvolum /
kapasitet?
Behov for trafikksikring?
Mulighet for kollektivdekning?
Tilgang til eksisterende leke- og
aktivitetsområder (reduksjon?
Barrierer?)
Tilgang på nye leke- og
aktivitetsområder?
Avstand til nærmeste barneskole
Etablerte gang- / sykkelveger mot
skole / sentrum?

Bransje og type arbeidsplasser
Antall sysselsatte
Hvordan forholder forslaget seg til
regional plan for areal og transport?



Dette punktet er ikke relevant i forhold til foreslått endret arealbruk



Grunneier ønsker i første omgang å videreføre dagens bruk som i
tillegg til opplegg tilrettelagt uteområde for hest og grasproduksjon
også omfatter parkering av lastebiler og hengere. Trailertransport AS
har 8 ansatte. Dette antallet endres ikke i denne omgang ved endring
fra LNF til næringsformål.
Området ligger i tilknytning til kommunens største næringsområde og
er en naturlig utvidelse av dette i retning mot kommunesenteret.
Regional plan for areal- og transport legger til grunn en konsentrasjon
av næringsvirksomhet, fortrinnsvis i kommunesenteret eller i
regionale næringsområder som Gardermoen Næringspark, GNP.
Virksomheten som skal drives på området passer ikke inn i sentrum,
og lokalisering i GNP synes ikke aktuell.
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Tema

Beskrivelse

Vurdering

13. Kommunal
økonomi og
tjenestetilbud








Kapasitet barnehage
Kapasitet skole
Vann / avløp
Hjemmebaserte tjenester
Kan tiltak tilknyttes fjernvarme?
Status vedr strøm innhentes fra
nettleverandør







Mulighet for å kunne gå / sykle
Tilgang til friområder
Tilgjengelighet for
funksjonshemmede
Tilgang for redningsmannskap
Risiko for ulykker / uønskede
hendelser ved produksjon, lagring
eller transport?

14. Energibehov /
løsninger

15. Folkehelse /
universell utforming /
samfunnssikkerhet
(ROS)




Endret arealformål utløser ikke behov for offentlige tjenester knyttet
til skole, barnehage eller hjemmebaserte tjenester. Offentlig vann og
avløp finnes i området og det antas at det ikke kreves utvidelse av
dette i forbindelse med endret arealformål.
 Endret arealbruk utløser i første omgang ikke noe behov for varme
eller strøm utover det som i dag er dekket inn. Hafslund har nett i
området. I den videre utviklingen av området må Hafslund kontaktes.
Endret arealformål endrer ikke på muligheter for å gå og sykle i området,
tilgang til friområder eller for funksjonshemmede. Tilgang for
redningsmannskap vil være minst like god som med dagens arealformål.
Risiko for ulykker/uønskede hendelser ved produksjon, lagring eller
transport, endres i utgangspunktet ikke siden det i første omgang er
eksisterende virksomhet som skal videreføres. Risikoanalyse vil inngå
ved senere detaljregulering på området.



16. Andre forhold



Ligger forslaget innenfor en
hensynssone?

Kommunen utarbeider ROS-analyse på eget skjema

Området ligger ikke innenfor noen hensynssone

