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Hei!
Vedlagt følger innspill til kommuneplanens arealdel fra Kjell Rud vedr. ”Boligområde Rønnegrinda”.
Innspillet består av:
•
Oversendelsesbrev
•
Planavgrensning, sosi-format nivå 4 (iht. krav)
•
Konsekvensvurdering (iht. krav)
•
Skisseprosjekt med beskrivelse av foreslått boligområde
På vegne av:
Kjell Rud
Vestbyvegen 10
2022 Gjerdrum
Vi ber om bekreftelse på mottak av innspill per e-post.
Med vennlig hilsen
Øystein Rapp
Sivilingeniør/ kontorleder
Telefon: +47 67 12 83 49
Mobil: +47 971 27 460
Faks: + 47 64 84 44 11
oystein.rapp@sweco.no

SWECO Norge AS
Gunnar Randers vei 12
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Skisseprosjekt
Boligområde ”Rønnegrinda” i Gjerdrum kommune

Prosjektopplysninger
Prosjektnavn: Boligområde Gjerdrum
Prosjektnummer:140271
Kunde: Kjell Rud
Oppdragsansvarlig: Espen Killingmo
Oppdragsleder: Øystein Rapp
Utarbeidet av: KRA og GEN
Dato:11.08.2006
Revidert dato: 09.12.2010
Kontrollert av: TAS

Kort sammendrag

Kart og grunnlag

Det er utarbeidet et skisseforsalg for boligområde ved Rønnegrinda, gnr/bnr:50/2, i Gjerdrum
kommune på oppdrag fra Kjell Rud. Målsettingen med arbeidet har vært å kartlegge tomtekvaliteter, vurdere egnethet for utbygging, og
komme frem til en best mulig plan for utvikling
av eiendommen til boligformål.

Grunnlagskartene som vises er oversendt fra
Gjerdrum kommune. Som rapporten vil si mer
om, er det fylt ut masser i den østlige delen av
området. Dette medfører at kartgrunnlaget i det
aktuelle området ikke stemmer med virkeligheten. Utfyllingen er vist med stiplet linje i planene. Vi tar forbehold om terrengendringer som
vil føre til at planforslaget må endres ved mer
detaljert planlegging. Det vil da være nødvendig
å kartlegge området på nytt.
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Vegetasjon og landskap

Landbruksinteresser

Planområdet ligger langs Myragutua ca. 1,9 km
fra Ask som er kommunesenteret i Gjerdrum
kommune, og er eid av Kjersti og Gunnbjørn
Ånerud gnr/bnr: 50/2. I henhold til avtale mellom grunneiere og Kjell Rud disponerer Rud
Buvatnet
området med hensyn på planutvikling.
Dette
gjelder også for deler av eiendommen til Pål
Steen gnr/bnr: 50/1. Gjerdrum kommune har
som mål å styrke Ask sentrum som kommunens
naturlige senter for service og næringsaktiviteSpikertjennet
ter. Området ligger som en naturlig
forlengelse
av eksisterende boligområder som strekker seg
nordvestover fra Ask sentrum. Området vil ha
kort avstand til sentrum, skoler og barnehager.
Nærhet til naturområder og utsikt til et rikt
kulturlandskap vil være viktige boligkvaliteter i
området.

Området vises i NIJOS digitale markslagsPlanområdet er dekket av barskog, i hovedsak Eiendommen er i dag vist som LNF i kommunekart som barskog med høy bonitet. En del av
Vestby II 4
gran, i sør og vest. I nordvest og sørvest er det planens arealdel (Gjerdrum kommune, 1998).
området mot sør er også vist som lettbrukt
ravinedaler. Store deler av disse dalene er og Området er en del av et større LNF-område som
dyrkningsjord, men dette arealet er lite og
bør fylles opp av overskuddsmasser (se grense strekker seg mot øst, vest og nord. Området er
henger ikke sammen med større dyrkningsfor oppfylling i kart på motsatt side). Områdene i dag ikke regulert, men grenser i sør til et omområder. Det vil trolig være lite attraktivt å ta
som er fylt opp pr. idag fremstår som flate og råde regulert til boligformål.
i bruk området til jordbruk.
fyllmassene vil gi områdene god og stabil bygÅmot
gegrunn. I sør grenser eiendommen til et boligDet er i dag ikke landbruks- eller skogområde med eneboliger, i øst og nord; dyrket
Gistifjellet
bruksaktiviteter i området. Deler av området
2
mark og i vest; skog. Landskapet rundt fremstår
Hellen
Spenningen
blir brukt som lagringssted
for overskuddssom åpent og luftig. Dette er et viktig moment å
masser.
bringe videre i planleggingen av området.
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Beliggenhet

Kommunen har som mål å opparbeide flere
gang- og sykkelveier fra Ask sentrum og ut til
de ulike boligområdene (Gjerdrum kommune,
1998). En av disse strekningene som er ønsket
utbygd er fra Ask til Rønnegrinda. Ved utbygging av planområdet har Kjell Rud sagt seg villig
til å bidra med en vesentlig del på strekningen.
Gang- og sykkelveien vil etter opparbeidelse tilfalle kommunen.

Planstatus
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Busterudvangen
Kant av fyllingen sett mot sør (se fotostandpunkt (2) i kart på motsatt side).

Kartet er et utsnitt av gjeldende Kommedelplan for Gjerdrum, og er hentet fra Gjerdrum kommunes hjemmesider, www.gjerdrum.kommune.no.

Tomtekvaliteter
Under vurdering av tomtekvalitetene er det
gjort tre ulike analyser av terrenget. Analysene viser nivåforskjellene i området, sol/
skyggeforhold og hellning i forhold til egnet
boligtype. Disse analysene i tillegg til vurdering av grøntstruktur og områder egnet for
lek ligger til grunn for valg av utbyggingsmønster og utbyggingspotensial i området.
(Det er kun høydelagskartet som vises i rapporten. Dette p.g.a. at kartgrunnlaget som
analyseverktøyet tar utgangspunkt i avviker
noe fra virkeligheten).

Områder egnet for utbygging
Kartet under viser høydeforskjellene innenfor
området. Terrenget stiger fra 155 m.o.h. i bunn
av ravinedalen og opp mot 180 m.o.h.
Området som er stiplet inn er området som er
fylt opp med masser. Avgrensningen viser at innerste del av ravinedalen er fylt opp. Overkant
av fyllingen ligger på nivå med eksisterende terreng. Dette bidrar derfor til at et større område
kan utnyttes til boligformål.
Hele området har god tilgang til sol bortsett fra
hellning mot nord ned mot ravinedal. Det vil
derfor være lite attraktivt å legge til rette for
husbygging i denne hellningen.

Kartet under viser hvilke områder som er godt
egnet for utbygging, og hvilke som er egnet forutsatt at det gjøres spesielle tiltak. Områdene i
bunn av ravinedalene er ikke tatt med fordi de
på grunn av sol- og skyggeforhold vil være lite
attraktive ved en eventuell utbygging.
Hellning fra topp til bunn av fylling vil være lite
egnet til småhusbebyggelse fordi fyllingen vil gi
et skråningsutslag på 20 m vertikalt og ca. 40 m
horisontalt.
Det forutsettes at det gjennomføres geotekniske
undersøkelser av området ved detaljprosjektering.
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Beskrivelse av planforslaget
Planområdet viser tre ulike bebyggelsesmønstre. Nærmest hovedveien er det
foreslått rekkehusbebyggelse (område 1).
Boligtypen er rekkehus i to etasjer med
grunnflate 70m2. Husene er plassert slik
at alle har uteområder som vender mot
syd eller vest. Dette gjør at de vil få både
morgensol og ettermiddagssol. Det går
kjørbare gangveier inn til husene, men det
forutsettes at biler parkeres i garasje/på
parkeringsplass.
Området i midten (område 2)er lagt ut
til eneboligtomter. Størrelsen på tomtene
varierer fra 750m2 til 900m2. Vi vurderer
det slik at de som ønsker seg enebolig i
landlige omgivelser vil foretrekke tomt
med litt størrelse. Dessuten vil de tomtene
som ligger ut mot ravinene delvis ha bratte
arealer som er tyngre å utnytte til lek og
opphold.
I vest har vi plassert tre leilighetskomplekser
med til sammen 25 leiligheter (område
3). Størrelsen på leilighetene varierer fra
72m2 til 190m2. Variasjonen i størrelsen
vil gjøre området attraktivt for flere
befolkningsgrupper. Leilighetene ligger
avtrappet med terrenget fra vest mot øst og
alle leilighetene vil være gjennomgående.
Dette vil bidra til å dempe fjernvirkningen
av inngrepet.

Inspirasjonsbilde: Rekkehus Design Consept Vesthagen B2B,Bryne (www.byggholt.no/.../vesthagen_
B2B_rekkehus.jpg)

Inspirasjonsbilde: Terrasseleilighet i Tromsø (http:
//www.ub.uit.no/baser/arkinord/details.php?image_
id=273)

Planen viser inndeling av området etter boligtyper. Illustrasjonsplanen vises i vedlegg 1 side 10.

Snitt A-A´ Målestokk: 1:1000
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Tomteutnyttelse

Nødvendig infrastruktur

Områder avsatt til lek

Planen legger opp til en varierende konsentrasjon og ulike boligtyper som vil gi en
befolkningsvekst som kan tilpasses myndighetenes ønskede utvikling av kommunen.
Gjennomsnittlig tetthet for hele området er
1,9 boliger/daa. I planforslaget er det lagt
opp til 71 boliger.

Internveier inn til rekkehus
I plan forslaget er det lagt opp til at rekkehusene har felles parkering med bilfrie internveier
inn til boligene. Veiene får standard som kjørbar
gangvei med en bredde på 3,5 m og min. svingradius på 7,5m. Samlet lengde kjørbar gangvei
vil være ca. 220m.

Alle de ulike områdene kan bygges trinnvis
etter opparbeidelse av infrastruktur og grøntstruktur. Planen viser tre ulike boligtyper.
Område 1 er rekkehusbebyggelse, område 2
er tomter til eneboliger og område 3 er terrasseleiligheter.

Adkomstvei til eneboligtomter og terrasseleiligheter
Veiene får standard som adkomstvei. Veien vil
også gi en ny adkomst til eksisterende hus sørvest for tomta. Det har lenge vært ønske om at
boligen får en ny og bedre adkomst da dagens
adkomst er bratt. Samlet lengde adkomstvei vil
være ca. 460 m inkludert vei inn til terrasseleiligheter og veiene vil ha en bredde på 5,5m.

I planen er det rom for opparbeidelse av lekearealer. Områdene i bebyggelsen i tillegg til
nærturområdet som grenser mot planområdet
i vest, gir et meget godt utgangspunkt for trivsel for både barn og voksne. Lekeområdene bør
plassers slik at de inngår som en del av grøntstrukturen i området. Dette bidrar dermed til å
opprettholde en god tilgjengelighet til det større
grøntområdet utenfor bebyggelsen, og knytter
de ulike boligområdene ytterligere sammen.

Område 1: Rekkehus
Antall: 28
Bruttoareal pr. hus: 140m2
Område 2: Tomter til enebolig
Antall: 18
Tomte areal: varierer fra 750-900m2
Område 3: Terrasseleligheter
Antall: 25
Bruttoareal pr. leilighet: 72-190m2
Det kan være aktuelt med høyere utnyttingsgrad, dersom boligbehov og etterspørsel
skulle tilsi dette. Ved en utnytting av de bebygde områdene med 3 boliger pr. daa kan
området romme opp mot 114 boliger.

Ny av/påkjøring Myragutua
Det må opprettes en ny av og på kjøring inn
til området med rekkehus. Eneboligtomtene og
terrasseleilighetene vil knytte seg på Orvegen.
Gang- og sykkelvei
Kjell Rud ønsker å bidra med en vesentlig del
ved opparbeidelse av gang- og sykkelvei mellom
eiendommen og Myragutua og hele strekningen
mellom planområdet og Ask sentrum. Kun deler av denne strekningen er opparbeidet i dag.
Strekningen er en del av en populær trimrunde
som blir brukt av kommunens innbyggere. Tilbudet om bidrag ved utbygging av gang- og
sykkelveien vil kun være et innspill til kommende rullering av Kommunedelplan for Gjerdrum
kommune.
Salg av 4-5 tomter vil gi midler som kan benyttes i forbindelse med opparbeidelse av gang- og
sykkelveien.

Det er ønskelig å bevare enkelte områder med
stedegen vegetasjon ved utbygging. Dette vil
bidra til å dempe fjernvirkningen av inngrepet
og samtidig gi området tilhøringhet til sine nærmeste omgivelser.

Tilknytning til VA-anlegg, håndtering
av overvann
Når det gjelder tilknytning til vannforsyning ligger
boligområdet på forsyningsgrensen mellom Ask
kommunale vannverk (Gjerdrum kommune),
og det private vannverket Gimilvann. Disse
to vannverkene har et sammenkoblingspunkt
på motsatt side av Myragutua (som er stengt
med ventil). Leveringskapasiteten er ikke
undersøkt, dette boligområdet representerer
neppe et så stort vannuttak at det skulle være
problematisk. Ask kommunale vannverk har det
største utbyggingspresset akkurat nå. Derfor er
det ikke unaturlig å knytte dette til Gimilvann.
Det vil også medføre økt vannutskifting på
Gimilvanns endeledning her. Ny hovedledning ut
fra vannverkets ledninger framføres ved kryssing
av Myragutua et stykke nord for Orvegen og
direkte inn i boligområdet.
Avløpstilknytning fra boligområdet kan skje med
160 mm spillvannsledning som er lagt ut til dette
området fra det kommunale ledningsanlegget i
Leirdalen til enden av Orvegen. Kapasiteten på
ledningsanlegget antas å være tilstrekkelig,
men er ikke undersøkt.
I forhold til kommunens planer om overføring
av
spillvann til nytt felles renseanlegg for
kommunene Gjerdrum, Sørum og Fet bør dette
også være uproblematisk ved at det må etableres
overføringssystem fra dagens renseanlegg.
Overvann/ drensvann/ vann fra takflater føres
i lukket rørsystem over grunneierens eiendom
ned til Kulsrudbekken.
Inne i boligområdet legges alle 3 ledninger
(vann, avløp og overvann) i samme grøft.
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Vedlegg 1: Illustrasjonsplan i målestokk.

Fornebuveien 11, Postboks 400, 1327 Lysaker- Telefon 67 12 80 00 - Telefaks 67 12 58 40
Epost: post@sweco.no - Internett: www.sweco.no

Tema som konsekvensvurderes på ved innspill om endret arealbruk
Tema

Beskrivelse

Vurdering

Beskrivelse av tiltaket:




Navn område: Rønnegrinda
Areal: 40 daa
Antall boenheter / type næring: 70-12/Bolig

Miljø og naturressurser


1. Naturverdier /
biologisk mangfold /
vannmiljø




Område med høy naturverdi?
Overordnet lovverk og føringer





2. Jord og
skogressurser

3. Landskap /
grøntstruktur








Klassifisering av jordbruks- og
skogsarealer
Arealregnskap (jfr. Jordvern)
Overordnet lovverk og føringer




Forankring i kommuneplanen
Tilgjengelighet
Overordnet lovverk og føringer



I Direktoratet for naturforvaltning sin ”Naturbase” er området merket
av som beiteområde for rådyr. Det går en trekkvei for elg gjennom
området rett nord for Fossum vestre (registrering 01.06.1999). For
øvrig er det ikke registrert truede og sårbare arter eller verdifulle
naturtyper i planområdet.
En lokalitet med gammel barskog er registrert vest for planområdet
(viktig naturtype), men denne blir ikke berørt av utbyggingen.
Mye av planområdet er i dag avvirket, og i bruk som massedeponi.
Det vil derfor være godt egnet til boligformål
Ifølge teoretiske beregninger utført på digitale markslagskart fra Skog
og landskap, vil planforslaget føre til beslag/arealbruksendring for 32
daa skog med høy bonitet og 7 daa ”åpen fastmark”. Dyrka mark
berøres ikke. Av det samlede arealet er 17 daa klassifisert som
dyrkbar jord. Men dette er ikke korrekt ifølge den massedeponeringen
som kartene ikke er oppdaterte på.
I kommuneplanens arealdel (2002-2014 vedtatt 5.mars 2003) er
planområdet plassert i kategorien ”Landbruks-, natur- og
friluftsområde der spredt bebyggelse ikke kan tillates”. Planendring
Planforslaget berører ikke markagrensen eller områder med andre
spesifikke arealrestriksjoner.

Tema som konsekvensvurderes på ved innspill om endret arealbruk
Tema

Beskrivelse


4. Kulturminner /
kulturmiljø




5. Friluftsliv og
rekreasjon

6. Forurensing / Støy





Finnes fredede kulturminner i
området?
Har området stor kulturell verdi /
rekreasjonsverdi?
Forankring i kommuneplanen
(event. temaplaner)
Gir tiltaket økt / redusert mulighet
for friluftsliv og rekreasjon?

Vurdering


Et søk på Riksantikvarens database Askeladden, viser at det ikke
finnes automatisk fredede kulturminner i området.




Området utnyttes ikke i forhold til friluftsliv og rekreasjon i dag.
Tiltaket, med evt. utbygging av gang-sykkelvei fra Ask og helt fram,
gir bedre muligheter for gå-, jogge- og løpeturer som en runde via
Grønlund fordi trafikksikkerheten bedres. Tiltaket gir derfor økt
mulighet for rekreasjon.
Noe støy i byggeperioden må påregnes. Tiltak må iverksettes i
byggeperioden for å hindre forurensing. Det er ellers ikke forventet at
planforlaget vil medføre forurensing ut over en liten økning i
biltrafikk i Myragutua.
Planområdet ligger i et område med havavsetninger, for det meste
leire. I Gjerdrum kommune sitt hensynssonekart, basert på grunnlag
fra NGU, er planområdet klassifisert som område med kvikkleire
skredrisiko 3. I forbindelse med utarbeiding av en eventuell
reguleringsplan må det gjøres grunnundersøkelser og
risikovurderinger i forhold til leirskred og setninger.
Prosjektet ligger ikke i flomutsatt området i følge NVE sin database
NVE-atlas
I følge kart fra NGU sitt aktsomhetskart for radon for Oslo – Gran –
Hurdal fra 2006 ligger ikke planområdet i et område som krever høy
aktsomhet i forhold til fare for radon. Krav i Byggteknisk forskrift §
13-5 om Radon vil være dimensjonerende for når tiltak må vurderes.
Området er under oppfylling av overskuddsmasser fra andre områder i
regionen. Områdene som er fylt opp er flate og er egnet som


Gir tiltaket økt støy eller annen
forurensing av luft og vann?


7. Andre
miljøkonsekvenser






Geotekniske forhold
Flom / ras?
Radon?
Vannbalanse / Massebalanse






Tema som konsekvensvurderes på ved innspill om endret arealbruk
Tema

Beskrivelse

Vurdering


byggegrunn.
Ved bruk av lokal overvannshåndtering (LOD) skal ikke
vannbalansen i området endres. Overvannsmengder tilført bekkeløp
etc. begrenses vha. fordrøyningstiltak slik at faren for erosjon
reduseres.

Samfunnsforhold

8. By- og
tettstedsutvikling /
nærmiljø

9. Transportbehov /
kollektivdekning /
trafikksikkerhet /
veiutløsning

10. Barn og unge














Gjerdrum kommune har som mål å styrke Ask sentrum som
kommunens naturlige senter for service og næringsaktiviteter.
Området ligger som en naturlig forlengelse av eksisterende
boligområder som strekker seg nordvestover fra Ask sentrum.
Området vil ha kort avstand til sentrum, skoler og barnehager. Nærhet
til naturområder og utsikt til et rikt kulturlandskap vil være viktige
boligkvaliteter i området.



Avhengig av antall boenheter vil planforslaget generere en økning i
ÅDT på lokalt veinett (Fv. 427 Myragutua). Hvis vi legger til grunn et
anslag en der hver ny boligenhet genererer en økning i ÅDT på 3,5 vil
planforslaget gi en økning i ÅDT på 245 – 400.



Kommunen har som mål å opparbeide flere gang- og sykkelveier fra Ask
sentrum og ut til de ulike boligområdene (Gjerdrum kommune, 1998). En av
disse strekningene som er ønsket utbygd er fra Ask til Rønnegrinda. Ved
utbygging av planområdet har utbygger sagt seg villig til å bidra med en
vesentlig del på strekningen. Gang- og sykkelveien vil etter opparbeidelse
tilfalle kommunen.



Det går buss fra Rønnegrinda til Ask (Buss 3431) med busstopp i
veikrysset rett utenfor planområdet.



I planforslaget er det satt av plass til opparbeidelse av lekearealer. Områdene

Forankring i kommuneplanen
Tettstedshierarki
Befolkningsendringer
Sosiale møteplasser

Endringer i trafikkvolum / kapasitet
Behov for trafikksikring
Mulighet for kollektivdekning

Tilgang til eksisterende leke- og

Tema som konsekvensvurderes på ved innspill om endret arealbruk
Tema

Beskrivelse


11. Næringsliv og
sysselsetting





aktivitetsområder (reduksjon?
Barrierer?)
Tilgang på nye leke- og
aktivitetsområder?
Bransje
Antall sysselsatte
Type arbeidsplasser

Vurdering
i bebyggelsen i tillegg til nærturområdet som grenser mot planområdet i
vest, gir et meget godt utgangspunkt for trivsel for både barn og voksne.





12. Kommunal
økonomi og
tjenestetilbud






Kapasitet BHG
Kapasitet skole
Vann / avløp
Hjemmebaserte tjenester






Tiltaket vil generere arbeidsplasser/lokal verdiskapning i bygge- og
anleggsperioden. I driftsperioden vil tiltaket generere verdiskapning i
den grad boligområdet bidrar til å øke folketallet i kommunen.
Etter den kjennskap vi har utløser ikke tiltaket behov for ny
infrastruktur.
Dersom vi anslår et gjennomsnitt på 2,4 innbyggere pr. boenhet vil det
bli 168-276 innbyggere i det nye boligområdet. Regner vi at 12% av
innbyggerne er i skolealder (grunnskole) gir dette 20 – 33 barn i
barneskole. Dette vil også kunne påvirkes av boligtype (andel
leiligheter, rekkehus eller eneboliger). Kommunen må vurdere om
dette utløser behov for sosial infrastruktur i form av skole, barnehage
og hjemmebaserte tjenester.
Investeringsbehov og årlige driftskostnader er ikke undersøkt i
forbindelse med skisseprosjektet.
Vannforsyningen antas dekket fra Gimilvann vannverk eller
kommunalt nett, mens spillvann tilføres kommunalt nett. Området
ligger like i nærheten av dagens renseanlegg. Vi kjenner til at
kommunen har planer om overføring av avløpet til et felles
renseanlegg sammen med Fet og Sørum kommuner. Det antas da at
spillvann likevel tilføres samme sted som det ville gjort med dagens
løsning, og at dette håndteres ved at det etableres overføringssystem
fra dagens renseanlegg.

Tema som konsekvensvurderes på ved innspill om endret arealbruk
Tema

Beskrivelse


13. Energibehov /
løsninger

14. Folkehelse /
universell utforming /
samfunnssikkerhet
(ROS)









Vurdering


Området har dekning med kollektivtrafikk. En målsetting i energi- og
klimaplanen er at Gjerdrum kommune skal iverksette forprosjektering
av fjernvarmeutbygging i Ask. Det vil være naturlig å koble seg på et
slikt anlegg. Lokaliseringsmessig er planområdet dermed forankret i
energi- og klimaplanen. Totalt energiforbruk og total klimabelastning
for området vil være avhengig av hvilke krav som stilles til energibruk
i boligene og parkeringsdekning i en eventuell reguleringsplan.



Prosjektet vil utløse en ny gang- og sykkelveifra Ask til Rønnegrinda
(utbygger har sagt seg villig til å bidra med en vesentlig del av
strekningen). Dette vil gjøre området godt tilrettelagt for gang- og
sykkeltrafikk. Det er direkte tilgang til friområde (skog) vest for
planområdet.
Utbyggingen vil foregå på en oppfylt flate. Dette vil gi optimale
forutsetninger for universell utforming.
Tilgang for redningsmannskap vil sikres gjennom
detaljplanlegging/reguleringsplan.
Fare for leirskred må vurderes i forbindelse med en ventuell
reguleringsplan. Vi er ellers ikke kjent med andre forhold som skulle
tilsi en spesiell risiko for ulykker.
Området nærmest Fv. 427 (Myragutua) ligger i hensynssone 1 i
forhold til støy. I en eventuell reguleringsplan må området planlegges
i tråd med gjeldende forskrift (T-1442 Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging).
Se ellers omtale

Forankring i kommuneplan /
klimaplan
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?






15. Andre forhold



Ligger tiltaket innenfor en
hensynssone?


