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Innspill i fbm. rullering av kommuneplanens arealdel i Gjerdrum 
Gnr. 37/5 Nordre Brådals Hjemfjell 
 
 
I fbm. offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel ble det sendt inn et innspill som gjelder 
utvikling av eiendommen gnr. 37/5. Innspillet følger vedlagt. Ved sluttbehandlingen av 
samfunnsdelen, ble det rådet til å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel med den 
dokumentasjon som kommunen krever. 
 
Vedlagt følger innspill til kommuneplanens arealdel, som omfatter eiendommen gnr. 37/5 Nordre 
Brådals Hjemfjell i Brådalsfjellet. Innspillet er utarbeidet i nært samarbeid med forslagsstiller og 
grunneier, som er far og sønn Olstad. 
 
Forslagsstiller vil være behjelpelig med ytterligere informasjon dersom kommunen har behov for 
dette, samt presentasjon av innspillet når det er ønskelig. 
 
 
 

 
 Berit Marie Sivertsen 
 Arealplanlegger 

 

 

 

Vedlegg:    Brev datert 19.02.2018 med innspill til kommuneplanens samfunnsdel 

                   Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 

                   Presentasjon av innspillet 

                   Illustrasjon av framtidig utvikling av eiendommen 

 

 

 

Kopi:         Olaf Olstad 

                      Kjell Kristian Olstad 
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Høring – kommuneplanens samfunnsdel 
 
Det vises til kommuneplan for Gjerdrum kommune – samfunnsdelen - 2018-2030 som ligger ut til 
offentlig ettersyn med høringsfrist 20. februar. 
 
På vegne av grunneier av eiendommen gnr. 37/5, Olaf Olstad, vil vi komme med følgende innspill: 
 
Eiendommen gnr. 37/5 ligger på Brådalsfjellet, vest for Ask sentrum. Den ligger i tilknytning til 
eksisterende boligområde og nytt boligområde som er planavklart, Brådalsfjellet 2. Eiendommen 
ligger innenfor Masterplan åsen, behandlet av Kommunestyret den 15.06.2016. Grunneier er i 
forbindelse med kommende kommuneplanrullering i Gjerdrum, i gang med å forberede planlegging 
av en framtidsrettet utvikling av eiendommen. 
 
I fbm. kommunens arbeid med å utarbeide en masterplan for åsen, var det avholdt plansmier der 
bl.a. ulike grupper deltok, kom med innspill og ønsker. På en av plansmiene deltok Olstad og 
presenterte sine ønsker og vyer for en utvikling av eiendommen gnr. 37/5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I forslag til samfunnsdel for rullering av kommuneplanen for Gjerdrum, er den nye visjonen 
Livskvalitet for alle. Det forventes en betydelig økning i folketall også årene framover. 
Kommunen har derfor en klar strategi for hvordan Gjerdrum skal fortsette å utvikle seg som 
samfunn og kommune til beste for innbyggerne som bor der, og at det i 2030 (og videre framover) 
skal oppleves som et attraktiv sted å bo og leve.  
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For å tiltrekke seg nye innbyggere er det viktig at det legges til rette for en differensiert og 
mangfoldig boligstruktur. Kommunen vil fortsatt oppfattes som attraktiv å bosette seg i. Det vises i 
samfunnsdelen til at sentrumsplanen inneholder en betydelig boligreserve i kommunen, men det er 
også behov for annet enn mindre leiligheter og tett småhusbebyggelse. «Langs åssiden har 
Gjerdrum arealer som verken truer landbruket eller marka, og her ligger det godt til rette for mer 
tradisjonelle eneboliger, med tilnærmet samme kollektivdekning som i sentrum.»  
 
En utvikling av eiendommen gnr. 37/5 vil støtte opp under og bidra til å oppnå målsetninger i 
kommuneplanen. Utbyggingen vil  

• ikke berøre dyrka eller dyrkbar mark 

• bidra til å legge til rette for å bosette en økende befolkningsvekst med å tilby tomter til 

ene- og tomannsboliger og noe rekkehus, i et område med utsikt og naturskjønne 

omgivelser, med bokvaliteter som er spesielle for åsen 

• støtte opp om en grønn og bærekraftig kommune, som vil oppmuntre til gange og sykling 

ved å legge til rette for mer direkte forbindelseslinjer mot sentrum og kollektivtilbud 

• stimulere til aktiv bruk av friluftsområdene i og utenfor eiendommen, med opparbeidelse av 

stier og løyper, som en del av større og sammenhengende systemer 

 
 
Når kommunen åpner for innspill til rullering av arealdelen, vil vi på vegne av grunneier utdype 
dette nærmere ved beskrivelser og illustrasjoner. Så langt finner vi ingen motsetning mellom 
samfunnsdelen og det vi ønsker å gå videre med, og ser derfor fram til et godt samarbeid med 
kommunen ved den videre planlegging. 
 
 
 

 
 Berit Marie Sivertsen 
 Arealplanlegger 

 

 

 

 

 

Kopi:         Olaf Olstad 

 

 

 



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: Kjell Kristian Olstad og Olaf Olstad 
 Navn område: Nordre Brådals Hjemfjell 
 Gnr / Bnr: 37/5 
 Areal: ca. 250-300 dekar som utbyggingsområde      
 Dagens arealbruk: Skogbruk, hytter. LNF-område 
 Formål med forslaget: Framtidig boligbebyggelse og friluftsområder 
 Antall boenheter / type næring / annet formål: ca. 250-300 boenheter 

Kartutsnitt 

Miljø og naturressurser  

1. Naturverdier / 
biologisk mangfold / 
vannmiljø 

 Område med høy naturverdi? 
 Berøres vassdrag? 

 
 Berøres trekkveier eller 

beiteområder for vilt? 

  Nei 
 Askdammen og bekk mot øst. Det er også en bekk mellom 

Askdammen og en dam i sør. 
 Ikke det en er kjent med. 

 

2. Jord og 
skogressurser 

 Antall daa fulldyrket mark som 
berøres? 

 Antall daa dyrkbar mark som 
berøres? 

 Antall daa beitemark som berøres? 
 Antall daa skog som berøres? 

 

 0 
 
 0 

 
 0 
 Ca. 250-300 dekar skogsmark som utbyggingsområde. Relativ lav 

bonitet. 

3. Landskap /  I hvilken grad påvirker forslaget 
landskap og grøntstruktur? 

 En utbygging vil gjøre området og landskapet mer synlig, bl.a. ved at 
skog fjernes. Grøntstruktur vil beholdes i ytterkant av eiendommen, 



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
grøntstruktur  sentralt gjennom området, samt i de vestre deler. 

4. Kulturminner / 
kulturmiljø 

 Finnes kulturminner i området? 
 Har området stor kulturell verdi / 

rekreasjonsverdi? 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor området. 
 Ikke kulturell verdi, men rekreasjonsverdi. 

 

5. Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Gir forslaget økt / redusert mulighet 
for friluftsliv og rekreasjon? 
 

 Det legges opp til at de mest verdifulle delene vil bli tilrettelagt for økt 
mulighet for friluftsliv og rekreasjon, med stier og skiløyper. Det 
foreslås også en utfartsparkering ved Askdammen. 

6. Forurensing / Støy  Gir forslaget økt støy eller annen 
forurensing av luft og vann? 

 Forslaget vil gi økt trafikkstøy for de områdene som trafikken passerer 
forbi.  

7. Masseforvaltning 

 Hvordan forholder forslaget seg til 
regional plan for masseforvaltning? 

 
 

 Det vil bli behov for å sprenge fjell for å tilrettelegge for utbyggingen. 
Dersom det blir brukbare overskuddsmasser i området, vil disse kunne 
benyttes i andre bygge- og anleggsprosjekter, i tråd med regional plan 
for massehåndtering. 

8. Andre 
miljøkonsekvenser 

 Fare for flom / ras? 
 Påvirkes vannbalanse / 

massebalanse 
 

 Nei, ikke i hht. NVEs Atlas. 
 Utbygging av området anses ikke å påvirke vannbalanse. Overvann 

forutsettes håndtert innenfor området. Massebalanse må redegjøres for 
nærmere i fbm. teknisk planlegging av utbyggingen. 

Samfunnsforhold   

9. By- og 
tettstedsutvikling / 
nærmiljø 

 Hvordan påvirker forslaget vår 
etablerte tettstedsstruktur? 
 
 

 Hvordan forholder forslaget seg til 
regional plan for areal og transport? 

 
 

 Området vil bli en direkte og naturlig fortsettelse av boligområdet i 
Brådalsfjellet, med attraktive boligtomter med gode sol- og 
utsiktsforhold. Dette anses å styrke etablert tettstedsstruktur. Det er 
gangavstand til sentrum og skole. 

 Det er stor vekst på Romerike, og økende etterspørsel etter 
sentrumsnære boligtomter med gode friluftstilbud i umiddelbar 
nærhet. Ask er et prioritert tettsted i planen, og er kommunesenter 
med handels- og tjenestetilbud. Det er god kollektivdekning med 

http://www.akershus.no/file/acdd29c88cf20f4bc3e1d0d39df0dc54/Regional+plan+for+masseforvaltning+i+Akershus.pdf
http://www.akershus.no/file/01909d1ab7bf83209749f91e8e2f9e4f/Regional%2520plan%2520for%2520areal%2520og%2520transport%2520i%2520Oslo%2520og%2520Akershus


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
 
 
 
 
 Befolkningsendringer 
 
 
 Sosiale møteplasser 

 

bussforbindelser til større arbeidsplasser i Gardermoområdet i nord, 
samt sørover mot bl.a. Skedsmo og Oslo. Forslaget anses derfor å 
være i tråd med relevante føringer i regional plan for areal og 
transport, med tilpasning til lokale forhold og forutsetninger. 

 Flyplassen utgjør en stor arbeidsplass i stadig vekst, som har stor 
betydning for hele Øvre Romerike også med sine ringvirkninger, og 
fører til befolkningsvekst, hovedsakelig av yngre arbeidstakere. 

 Befolkningsøkningen vil øke etterspørsel etter bl.a. sosiale 
møteplasser, som f.eks. idrettsanlegg, skoleområder, kulturhuslokaler, 
kafé, m.m.  

10. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / 
veiutløsning 

 Endringer i trafikkvolum / 
kapasitet?  

 
 Behov for trafikksikring? 
 
 
 
 
 Mulighet for kollektivdekning? 
 

 Utbyggingen vil gi mer trafikk på tilførselsveger. Området er av en 
slik størrelse at det bør vurderes mer enn en tilførselsveg, dvs. både 
via Ulvestufaret og Brådalsfjellet.  

 Det er opparbeidet fortau langs Brådalsfjellet, men det er verken 
opparbeidet eller regulert fortau langs Ulvestufaret. Det er regulert 
turdrag og friområder som kan nyttes som snarveger. Det er planlagt 
gang/sykkeltraseer som vil bli brukt som naturlige snarveger til Ask 
sentrum. 

 Det går busslinjer langs Fjellvegen, langs fv. 120 mot nord og sør, og 
til Gardermoen via Kløfta. 

11. Barn og unge 

 Tilgang til eksisterende leke- og 
aktivitetsområder (reduksjon? 
Barrierer?) 

 Tilgang på nye leke- og 
aktivitetsområder? 

 
 

 Naboområdet i nord har regulerte og til dels opparbeidede leke- og 
aktivitetsområder. Utbygging innenfor eiendommen vil ikke redusere 
disse eller virke som en barriere. 

 Eiendommen er i dag et skogsområde, med tilgang via eksisterende 
veger og stier. En utbygging innenfor eiendommen vil tilrettelegge for 
nye leke- og aktivitetsområder. Bl.a. vil området ved Askdammen og 
videre sørover gjøres mer tilgjengelig for friluftsaktiviteter. 



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
 Avstand til nærmeste barneskole 
 
 Etablerte gang- / sykkelveger mot 

skole / sentrum? 

 Ungdomsskolen og framtidig barneskole ligger ca. 1 km i luftlinje fra 
eiendommen  

 Det er etablert gang- og sykkelveg langs Brådalsgutua og Fjellvegen. 
Videre er det regulert gang- og sykkelveg langs hele Fjellinna, og 
opparbeidet der vegen er bygd. 

12. Næringsliv og 
sysselsetting 

 Bransje og type arbeidsplasser 
 
 Antall sysselsatte 
 Hvordan forholder forslaget seg til 

regional plan for areal og transport? 
 

 En utvikling på området vil engasjere lokale aktører i bygge- og 
anleggsbransjen.  

 Omfanget vil avhenge av hvor hurtig utbyggingen gjennomføres. 
 Lokale aktører har kort avstand til byggeprosjektet og bidrar til å 

redusere transportarbeid, noe som må anses å være i tråd med regional 
plan for areal og transport. 

13. Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

 Kapasitet barnehage 
 
 Kapasitet skole 
 
 Vann / avløp 

 
 
 Hjemmebaserte tjenester 

 Det forutsettes at det er nødvendig reservekapasitet ved barnehager 
når utbyggingen skjer etappevis.  

 Det forutsettes at det er nødvendig reservekapasitet ved skolene når 
utbyggingen skjer etappevis.  

 Tiltaket utløser behov for ny teknisk infrastruktur. Dersom 
eksisterende vann- og avløpsanlegg ikke har nødvendig kapasitet, må 
det gjøres oppgraderinger. 

 Det antas at en utvikling på området ikke vil medføre en stor 
tilleggsbelastning på kommunens hjemmebaserte tjenester. 

14. Energibehov / 
løsninger 

 Kan tiltak tilknyttes fjernvarme? 
 

 Status vedr strøm innhentes fra 
nettleverandør  

 Det er så vidt vi vet ikke et konsesjonsområde for fjernvarme i 
Gjerdrum. Fjernvarmeløsning på området synes derfor uaktuelt. 

 Dette vil bli gjort i fbm. videre planlegging. 
 

15. Folkehelse / 
universell utforming / 

 Mulighet for å kunne gå / sykle 
 

 Tilgang til friområder 

 Det vil være gode muligheter for å gå og sykle via etablerte og 
planlagte gang- og sykkelforbindelser til daglige gjøremål i Ask.  

 Det er god tilknytning til friluftsområder i Romeriksåsen og innenfor 

http://www.akershus.no/file/01909d1ab7bf83209749f91e8e2f9e4f/Regional%2520plan%2520for%2520areal%2520og%2520transport%2520i%2520Oslo%2520og%2520Akershus
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk

Tema Beskrivelse Vurdering
samfunnssikkerhet 
(ROS) 

 
 Tilgjengelighet for 

funksjonshemmede 
 
 

 Tilgang for redningsmannskap 
 Risiko for ulykker / uønskede 

hendelser ved produksjon, lagring 
eller transport? 

 
 
 
 

Markagrensen. 
 Eksisterende terreng skaper utfordringer knyttet til å innfri krav om  

tilgjengelighet for alle innenfor deler av området. Dette vil vies 
oppmerksomhet i forbindelse med detaljplanlegging av boligområdet. 
Adkomst til det sentrale friluftsområdet vil bli gjort tilgjengelig.  

 Via adkomstvegene. 
 Det vil alltid være økt risiko i forbindelse med økt aktivitet. Risiko for 

uhell i fbm. anleggsarbeid anses regulert via eget regelverk omkring 
HMS. Ved detaljplanlegging av området bør det vurderes tilrettelagt 
for å skille kjørende og myke trafikanter, med tanke på 
trafikksikkerhet. 
 

 Kommunen utarbeider ROS-analyse på eget skjema 

16. Andre forhold  Ligger forslaget innenfor en 
hensynssone? 

 I flg. gjeldende kommuneplans arealdel ligger sørvestre del av 
eiendommen innenfor gul støysone fra Ulvedalen skytebane. 



INNSPILL TIL RULLERING AV  KOMMUNEPLANENS AREALDEL

NORDRE BRÅDALS HJEMFJELL, GNR. 37/5



Brådals f je l let

Brådalsfjellet, sørvest for Ask sentrum
Eiendommen er på totalt ca. 438 dekar

Grunneier: Olaf Olstad
Telefon: 90681880 
E-post: olaf.olstad@x2o.no

Eiendommen er en skogbrukseiendom (LNF), som har vært drevet aktivt og skjøttet. 
Deler av eiendommen er i dag avskoget

Det ligger 7 bebygde hyttetomter i den østre delen av eiendommen

Inne på eiendommen er det to dammer som har vært demmet opp, og tidligere brukt 
til drikkevannsforsyning i Ask-området. Den nordre og største er Askdammen

Området rundt Askdammen vil være et naturlig friområde 

Eiendommen berøres ikke av flystøysone, iflg. Avinors nye støykart.

Eiendommen berør ikke maarkagrensa  

Eiendommen ønskes utviklet til boligformål

EIENDOMMEN GNR. 37/5



Brådals f je l let

En utvikling av eiendommen gnr. 37/5 vil støtte opp under og bidra til å oppnå 
målsetninger og strategier i kommuneplanen. 

Utbyggingen vil 
• ikke berøre dyrka eller dyrkbar mark

• bidra til å legge til rette for å bosette en økende befolkningsvekst med å tilby 
tomter til ene- og tomannsboliger og noe rekkehus, i et område med utsikt og 
naturskjønne omgivelser, med bokvaliteter som er spesielle for åsen

• støtte opp om en grønn og bærekraftig kommune, som vil oppmuntre til gange 
og sykling ved å legge til rette for mer direkte forbindelseslinjer mot sentrum og 
kollektivtilbud

• stimulere til aktiv bruk av friluftsområdene i og utenfor eiendommen, med 
opparbeidelse av stier og løyper, som en del av større og sammenhengende 
systemer

BOMILJØ MED LIVSKVALITET FOR ALLE

Vi ønsker å utvikle eiendommen til et livskraftig bo område og skape 
grobunn for et aktivt  friluftsliv som bygger opp under kommunens

ved å:
• styrke Gjerdrums identitet 

• legge til rette for boligutvikling langs åssiden

• ta vare på matjorda

• skape attraktive og gode bomiljø 

• stimulere til møteplasser som skaper tilhørighet



Brådals f je l let

Eiendommen gnr. 37/5 er avsatt til LNF-område

Området rundt Askdammen er avsatt til framtidig friområde

Eiendommen grenser i nord til bebygd og regulert boligområde i Brådalsfjellet

Selv om det på plankartet viser at østre deler av eiendommen berøres av flystøysone, viser Avinors nyere 
støykart at hele eiendommen ligger utenfor

KOMMUNEPLANENS AREALDEL



Brådals f je l let

Hele eiendommen ligger innenfor masterplan-avgrensingen, vist med sort stiplet strek

Ca. 32 dekar ønskes utviklet til nytt boligområde. Området rundt Askdammen er foreslått grønt, som tilsvarer 
området avsatt til framtidig friområde i gjeldende kommuneplan

Det foreslåtte boligområdet er ikke gitt en naturlig avgrensing, bare en søndre grense i fht. 750m fra 
Fjellvegen

Grunneier ønsker å se hele eiendommen under ett, med en utvikling i et langsiktig perspektiv, og med 
naturlige utbyggingsetapper

Utbyggingen vil bli en naturlig fortsettelse av boligområdet i Brådalsfjellet

MASTERPLAN ÅSEN



Brådals f je l letET GODT STED Å BO



Brådals f je l let

Ivareta bestående naturkvaliteter og styrke disse til gunst for beboerne i området spesielt og innbyggerne i 
Ask og Gjerdrum generelt

Eiendommen er i dag vurdert som del av et særlig viktig friluftsområde, men samtidig utenfor markagrensa – 
en kombinasjon som gir muligheter 

Høydedrag i vest, lokale tjern, dammer og bekker innenfor, med kulturlandskap og golfanlegg i øst legger 
føringer for drag gjennom området

Det bratte, samtidig spennende og skiftende terrenget gir utfordringer når det hele skal knyttes sammen, men 
styrke for varierte bomiljøer og utsikt

Arealeffektive og bærekraftige løsninger slik at flest mulige målgrupper kan finne anledning til å bosette seg i 
området

Fleksibilitet og rasjonelle utbyggingsetapper er nødvendig for å muliggjøre gode lokale bomiljøer over en 
relativt lang utbyggingsperiode

BAKGRUNN UTVIKLING AV EIENDOM



Brådals f je l let

De tre viktigste faktorene som styrer selve plangrepet er:
• dagens vegnett og sannsynlige framtidige løsninger for bilbruk, sykling og gange fastlegger 

«angrepspunktene» og dermed betjeningen av området

• terrengets markerte helling mot øst, høydeforskjeller på opptil 75 meter og krav til en etappevis 
utvikling, nødvendiggjør et trinnvist gradert vegsystem for all kommunikasjon innad i området – det 
være seg UU for gange, akseptabel stigning for sykling og krav i den kommunale vegnormen for bilbruk

• Masterplanen for åsen med løypetrasé, bestående stier og planområdet med sine attraktive dammer, 
tjern og bekker definerer viktige traséer og målpunkt innad

• Ask sentrum, skoler, kollektivknutepunkt og ikke minst Romeriksåsens perler fastlegger målpunkt utad

PLANGREPET

Et Levende bomiljø
Åsen, naturen, skogen og utsikten er områdets varemerke:
• skogens levende trekk består, mens de enkelte boliggrendene bindes sammen av veger, stier og 

grønne korridorer 

• hver grend kan «sette seg» før neste påbegynnes og bomiljøet kan være etablert selv om utviklingen 
av området skjer over tid

• naturen og skogen gir helse, bomiljøet gir trivsel, lokale og sentrale tilbud gir all verdens muligheter

Og:
• beliggenheten med 5 minutter til Ask, 10 til Gardermoen, 20 til Lillestrøm og 30 minutter til Oslo er 

områdets fortrinn

• Eiendommens nærhet til Ask sentrum og aktiviteter vil minisere behovet for privatbil bruk i området.
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Området har panoramautsikt mot

Ask og nord Øst Vest
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Veg- og trafikkforhold
Eiendommen gnr. 37/5 har i dag kjøreadkomst med bil fra Ulvestufaret. Vegen er regulert i reguleringsplanene for Brådalsfjellet 
1 og 2, med en totalbredde på 8m. Siste del innenfor reguleringsplanen, fra eiendommen gnr. 37/31, 176, er regulert med 
totalbredde på 6m

Innenfor reguleringsplanen for Brådalsfjellet 2, er vegen Brådalsfjellet regulert med en vegforbindelse rett nord for Askdammen. 
Samme veg ender i plangrensa sørvest og eiendomsgrensa til gnr. 37/6

Det er regulert fortau langs hele Brådalsfjellets lengde. Ellers er det regulert inn flere grønne gang- og sykkelpassasjer i de 
overnevnte planene

Sikre gang- og sykkelforbindelser
Kartet viser dagens og framtidige gang- og sykkelforbindelser til/fra området, skoler, idrettsanlegg, sentrum, kollektivterminal og   
fv. 120

Det er opparbeidet gangveger langs Fjellvegen, Brådalsgutua, og langs Brådalsvegen fram til krysset med Ulvestufaret

Det er også regulert gang- og sykkelveg langs framtidig veg inn til sentrum

Avstander og høydeforskjeller vil enkelt kunne elimineres med bl.a. el-sykkel

Sikre gang- og sykkelforbindelser
Områdets viktige funksjon for friluftsliv og forbindelse til marka ivaretas:
• gjennom sommergrønne og vinterhvite korridorer i nord langs bekkefaret fra Askdammen
• på skrå omgitt av nye bomiljøer til topps på Ulvedalshøgda (286 m.o.h.)
• og i sør mot vest og Gartelarsmyra (272 m.o.h.)

De rolige slettene i øst og vest utvikles til større aktivitets- og idrettsanlegg mens det sentrale droget fra Askdammen og sørover 
blir den store, urørte naturparken.
Ulvedalshøgda med den spektakulære utsikten blir det klare turmålet for lokale beboer og for hvem som helst i hele Ask

INFRASTRUKTUR
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Askdammen har en sentral beliggenhet innenfor nordre del 
av eiendommen, og med nær tilknytning til boligområdet på 
Brådalsfjellet 

Området her er starten på utfartsområdet mot sør med sti, og 
utgangspunkt for friluftsaktiviteter

Det bør legges til rette for utfartsparkering ved Askdammen, 
som kan nås via vegen Brådalsfjellet

Det er i 2015 gjennomført sikringstiltak og nedtapping av 
dammen

Bekken med utløp fra Askdammen vil bli bevart innenfor et 
grøntområde, der det også går en sti som vil bli tatt mer i bruk

Det er en rasteplass sør for dammen, der man kan ta seg en 
pause

OMRÅDET RUNDT ASKDAMMEN - ET NATURLIG FRIOMRÅDE
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Innenfor den nordøstre delen av eiendommen er det 7 hytter

Hyttene har adkomst via Ulvestufaret

Ved å regulere området til boligformål, vil hyttene kunne erstattes med bolighus tilknyttet 
offentlig vann og avløp

Dette anses både som en miljø- og samfunnsmessig gevinst

HYTTER
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Det vil bli planlagt nye stier: 
• som knytter seg til eksisterende 

• og kombineres med skiløypetraséer

Vinteraktiviteter i området
Kartet illustrerer skiløyper som kan 
anlegges innenfor eiendommen, og 
knyttes til eksisterende og planlagte 
løyper i Ask-området 

Stiplet strek viser hvor det er illustrert 
skiløype i Masterplan åsen. Ved å flytte 
den til det nord-sørgående grøntdraget, 
vil den ikke komme i konflikt med/krysse 
framtidige veger

Kartet viser også mulige steder for 
utfartsparkering 

EKSISTERENDE OG FRAMTIDIGE STIER

Det er både stier og tråkk innenfor 
eiendommen i dag

Overgangen ved dammen i sør kan 
tilrettelegges for kryssing både sommer 
og vinter
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Menneskene som skal leve her, må kunne nyte ny teknologi og finne funksjonelle 
snarveier «for egen maskin» til sentrum, til marka, til skoler, til kollektivtilbud m.v. 
Bokvalitet kan sikres gjennom å: 
• finne gode løsninger for å håndtere utfordringer knyttet til tetthet

• organisere boligene etter klima, solforhold og innsyn til boligene

• legge opp til en trygg og sikker trafikkavvikling og parkeringssituasjon

• gi bebyggelsen en estetisk utforming som tilpasser seg omgivelsene på en god 
måte

• sikre tilstrekkelig med uteoppholdsarealer, både private og felles, som er tilpasset 
alle brukergrupper

• sørge for å skape trygge omgivelser

• benytte prinsipper for universell utforming

• bygge boligene som smarthjem, som vil bidra i utviklingen av bærekraftige 
samfunn

• bli mindre avhengighet av bilbruk, mens bileierskapet beholdes

BOKVALITET
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Potensiale for antall boenheter er stort, 
spesielt hvis det legges til rette for flere 
områder med rekkehusbebyggelse enn det 
som er vist her

Illustrasjonen viser ca. 250 ene- og 
tomannsboliger, der tomannsboligene utgjør 
30% av tomtene

Vertikaltdelte rekkehus utgjør 50 enheter

Men hvis de blir horisontaldelt kan det bli 100 
enheter
250 + 50 utgjør totalt ca. 300 boenheter

MULIG DISPONERING AV OMRÅDET OG EKSEMPEL PÅ UTBYGGING





18

9B

13

12

17

66

13

10

8

10

11

12

23

14

4

64

20

15

1

6A

22

6

9

4

13

10

68A

2

10

7

19

3

12

8

8

6

21

5

7

16

53

2

21

11

8

14

1

3

13

10

8

7

5

80

17

20

6B

3

17

79

9

5

23

7

14

11

3

7

12

25

1

15

1

9A

27

5

68B

70A

70B

72A

72B

74A

74B

37/235

37/77

37/22

37/63

37/219

37/220

37/216

37/209

37/54

37/177

37/68

37/76

37/5

37/83

37/151

37/85

37/44

37/86

37/208

37/25

37/79

37/65

37/60

37/82

 

37/158

37/58

37/67

37/232

37/21

37/27

37/59

37/206

37/210

37/43

37/211

37/154

37/78

37/185

37/156

37/178

37/14

37/57

37/176

37/163

37/73

37/212

37/51

37/207

37/186

37/33

37/162

37/72

37/230

37/82

37/215

37/45

37/1/1

37/61

37/50

37/179

37/85

37/214

37/1

37/55

37/157

37/6

37/56

37/161

37/75

37/66

37/26

37/221

37/30

37/70

37/52

37/155

37/152

37/222

37/187

37/213

37/31

37/217

37/29

37/46

37/159

37/8

37/150

37/64

37/160

37/6

37/62

37/71

37/34

37/8

37/20

37/53

37/82

37/69

37/229

37/74

37/218

37/37

37/240

37/208/*/1

37/208/*/4

37/208/*/3

37/208/*/5

37/208/*/6

37/208/*/2

37/208/*/8

37/208/*/7

Ø
=

6
1
2
0
0
0

Ø
=

6
1
2
2
0
0

Ø
=

6
1
2
4
0
0

Ø
=

6
1
2
6
0
0

Ø
=

6
1
2
8
0
0

Ø
=

6
1
3
0
0
0

Ø
=

6
1
3
2
0
0

N=6659600

N=6659800

N=6660000

N=6660200

N=6660400

N=6660600

BKS1

BKS2

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende

småhusbebyggelse (1111)

Boligbebyggelse-konsentrert

småhusbebyggelse (1112)

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og

teknisk infrastruktur

Veg (2010)

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Grønnstruktur (3001)

Linjesymbol

Formålgrense

Planens begrensning

Regulert tomtegrense (1203)

Regulert senterlinje (1221)

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon

Kommuneplaninnspill
Brådalsfjellet

0234_Forslag

Gjerdrum
kommune

2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

Kommunestyret sitt vedtak

Oppstartsmøte.............

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:
Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse 1 m

1:2000 m (A1)

NN2000

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

Juni 2017

Nannestad kommune
N


	Innspill til rullering av kommuneplan - Plan 1 AS
	20180927 Oversendelse av innspill til kommuneplanens arealdel Gnr 37 bnr 5
	20180219 Innspill til kommuneplanens samfunnsdel for Gjerdrum
	Skjema for innspill til arealdelen Nordre Brådals Hjemfjell
	Presentasjon Nordre Brådals Hjemfjell
	20180810 Illustrasjon av framtidig utvikling av eiendommen A1-L

