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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: Optimera AS  

 Navn område: Kulsrudfjellet 

 Gnr / Bnr: del av gnr. 46, bnr. 1 

 Areal: 337,5 daa 

 Dagens arealbruk: avsatt til LNF-formål. Består av barskog 

 Formål med forslaget: Tilby varierte boliger i et attraktivt område av kommunen for nye innbyggere. 

 Antall boenheter: 4-500. Utnyttelse må diskuteres nærmere med kommunen. Området er stort og vil bygges ut i et langsiktig perspektiv 

 

Kartutsnitt 

Miljø og naturressurser  

1. Naturverdier / 

biologisk mangfold / 

vannmiljø 

 Område med høy naturverdi? 

 Berøres vassdrag? 

 Berøres trekkveier eller 

beiteområder for vilt? 

 Nei 

 Nei 

 Beiteområder for vilt da området i dag er skog 

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? 

 Berører ikke dyrka mark 

 Ca. 334 daa produktiv skog  

3. Landskap / 

grøntstruktur 

 I hvilken grad påvirker forslaget 

landskap og grøntstruktur? 

 Påvirker landskapet i den grad at skog blir erstattet med bolig med 

tilhørende grøntstruktur.   
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Tema Beskrivelse Vurdering 

4. Kulturminner / 

kulturmiljø 

 Finnes kulturminner i området? 

 Har området stor kulturell verdi  

 Ikke registrert 

 Nei 

5. Friluftsliv og 

rekreasjon 

 Gir forslaget økt / redusert mulighet 

for friluftsliv og rekreasjon? 

 Hele åsen har stor rekreasjonsverdi som en del av Romeriksåsen. Nytt 

boligomr svekker i liten grad mulighetene for friluftsliv og rekreasjon 

6. Forurensing / Støy 
 Gir forslaget økt støy eller annen 

forurensing av luft og vann? 

 Medfører i liten grad økte støy el forurensning siden det er snakk om 

boliger 

 

7. Masseforvaltning 
 Hvordan forholder forslaget seg til 

regional plan for masseforvaltning? 

 Det vil bli planlagt så godt som mulig for å ivareta massebalanse i 

feltutbyggingen 

8. Andre 

miljøkonsekvenser 

 Fare for flom / ras? 

 Påvirkes vannbalanse / 

massebalanse? 

 Nei 

 Vann- og massebalanse må utredes nærmere. For 

overvannshåndtering se notat. 

 

Samfunnsforhold   

9. By- og 

tettstedsutvikling / 

nærmiljø 

 Hvordan påvirker forslaget vår 

etablerte tettstedsstruktur? 

 Hvordan forholder forslaget seg til 

regional plan for areal og transport? 

 Befolkningsendringer 

 Sosiale møteplasser 

 Det er stort behov for nye utbyggingsområder som ikke går på 

bekostning av dyrka mark på Romerike. En utbygging i åsen som 

foreslått ligger utenfor dagens tettstedgrense, men med god nærhet og 

tilgjengelighet til Ask sentrum. Åsen er kommunens alternativ til 

utbygging på dyrka mark. 

 Det vises til notat hvor koblingen til regional plan og langsiktig 

utvikling er utdypet. 

10. Transportbehov / 

kollektivdekning / 

trafikksikkerhet / 

veiutløsning 

 Endringer i trafikkvolum / 

kapasitet?  

 Behov for trafikksikring? 

 Mulighet for kollektivdekning? 

 Befolkningsvekst vil medføre økt trafikk. Det er viktig at det meste av 

trafikkveksten tas i form av sykkel, gange og buss. Det foreslås en ny 

kollektivakse som ivaretar kollektivdekning i åsen, se eget notat. 

http://www.akershus.no/file/acdd29c88cf20f4bc3e1d0d39df0dc54/Regional+plan+for+masseforvaltning+i+Akershus.pdf
http://www.akershus.no/file/01909d1ab7bf83209749f91e8e2f9e4f/Regional%20plan%20for%20areal%20og%20transport%20i%20Oslo%20og%20Akershus
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Tema Beskrivelse Vurdering 

11. Barn og unge 

 Tilgang til eksisterende leke- og 

aktivitetsområder (reduksjon? 

Barrierer?) 

 Tilgang på nye leke- og 

aktivitetsområder? 

 Avstand til nærmeste barneskole 

 Etablerte gang- / sykkelveger mot 

skole / sentrum? 

 Kulsrudfjellet boligområde vil få kort vei til omkringliggende 

friluftsområder og eksisterende løypenett. Det er samtidig kort vei til 

sentrum, idrettsanlegg og skole (2 – 2,5 km). 

 Fra Fjellvegen er det gang- og sykkelveg til sentrum.  

 Fra nytt boligområde blir det viktig å sørge for en trafikksikker 

tilkobling til eksisterende gang- og sykkelvegnett samt tilrettelegge 

for snarveger for gående og syklende. 

12. Næringsliv og 

sysselsetting 

 Bransje og type arbeidsplasser 

 Antall sysselsatte 

 Hvordan forholder forslaget seg til 

regional plan for areal og transport? 

 Kommunen er en pendlerkommune. Både attraktive boliger og 

boområder og et godt utviklet kollektivtilbud er viktig for kommunens 

attraktivitet. Det vises i den forbindelse til eget notat med forslag om 

ny kollektivtrase som kan styrke fremtidens kollektivdekningen i tråd 

med regional plan 

13. Kommunal 

økonomi og 

tjenestetilbud 

 Kapasitet barnehage 

 Kapasitet skole 

 Vann / avløp 

 Kommunen legger opp til en årlig befolkningsvekst på i snitt 2,5 % og 

dimensjonerer og ut fra dette anses at det er tilstrekkelig kapasitet på 

skole/barnehage 

 Det er i eget notat gjort foreløpige vurdering av behov innen VA 

 

14. Energibehov / 

løsninger 

 Kan tiltak tilknyttes fjernvarme? 

 Status vedr strøm innhentes fra 

nettleverandør  

 Det er ikke fjernvarme i området 

 Tilstrekkelig kapasitet for strøm avklares i reguleringsprosess 

15. Folkehelse / 

universell utforming / 

samfunnssikkerhet 

(ROS) 

 Mulighet for å kunne gå / sykle 

 Tilgang til friområder 

 Tilgjengelighet for 

funksjonshemmede 

 Tilgang for redningsmannskap 

 Risiko for ulykker / uønskede 

 Området har gode tilgjengelighet til friluftsområder og kommunens 

idretts anlegg. Det er kort vei til sentrum som kan nås med 

sykkel/gange 

 Krav til UU må følges opp i videre planprosess 

 En anser ikke at forslaget  vil medføre økt risiko for uønskede 

hendelser utover hva man kan forvente med økt aktivitet. 

http://www.akershus.no/file/01909d1ab7bf83209749f91e8e2f9e4f/Regional%20plan%20for%20areal%20og%20transport%20i%20Oslo%20og%20Akershus
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk 

Tema Beskrivelse Vurdering 

hendelser ved produksjon, lagring 

eller transport? 
 Kommunen utarbeider ROS-analyse på eget skjema 

 

16. Andre forhold 
 Ligger forslaget innenfor en 

hensynssone? 

 Nei 

 Området er i tråd med masterplan for åsen  

 Det vises til notat som utdyper og begrunner nærmere innspill om 

boliger  
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Innspill til kommuneplanens arealdel for Gjerdrum kommune 2018 – 2030 

 

Viser til kunngjøring på kommunens hjemmeside, der Gjerdrum kommune inviterer til å levere inn 
innspill til kommuneplanens arealdel. Optimera ønsker med dette å komme med innspill til det 
pågående planarbeidet. 

Optimera har utbyggingsintresser på eiendom gnr 46 bnr 1. 

I innspillet som vi nå leverer har vi sett overordnet på hvordan masterplan åsen kan  realiseres med 
retningslinjene som foreligger i dag. 

Vi mener at ved tilrettelegging av ny kollektivakse gjennom området vil planen legge til rett for økt 
andel kollektivreisende både i nytt felt, men også i eksisterende boligfelt. Det vil også bli lagt godt 
tilrette for sykkel og gange som vil skape gode forbindelseslinjer. For de fleste beboere vil det bli 
mindre enn 500 meter til kollektivtrase og holdeplass.  

Det er store kostnader forbundet med så store utbygginger, det er derfor viktig at vi sammen vurderer 
utbyggingstakt og tetthet opp mot en fremtidig kollektivtrase.  

Optimera er opptatt av å levere gode bomiljø og ivareta områdets identitet under utvikling av nye 
boligfelt. Vi mener at området ligger godt til rette for å nå denne målsettingen og vil kunne bidra til å 
styrke både kommunen som helhet og bygge opp under Ask sentrum.  

Har dere spørsmål knyttet til vårt innspill så ta kontakt. Vi ønsker Gjerdrum kommune lykke til i det 
videre planarbeidet.  

 

 

Vennlig hilsen 

Optimera AS 

 

 

_____________________ 

Henning Berge 

Prosjektleder tomteutvikling  

M:414 95 112 
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Oppsummering 
 Tiltakshaver: Optimere AS 

Kontaktperson: Henning Berge, henning.berge@optimere.no 

 Plankonsulent: Arealtek AS  
Kontaktperson: Hilde Smedstad hilde@arealtek.no 
 

 Navn på utbyggingsområde: Kulsrudfjellet 

 Gnr/bnr: del av 46/1 

 Areal: 337,5 daa 
 

 Dagens arealbruk: avsatt til LNF-formål i dagens kommuneplan og området ligger innenfor 
masterplanen 

 Formål med forslaget: tilby varierte boliger i et attraktivt område for etablering boliger 

 Antall boenheter: ca. 4-500, men at tetthet må diskuteres nærmere med kommunen. Stort og 
mange delprosjekter, vil måtte vurderes nærmere 

  

mailto:henning.berge@optimere.no
mailto:hilde@arealtek.no
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Gjerdrum kommunen opplever befolkningsvekst og det er stort behov for nye utbyggingsområder. 
Områdene i åsen vest og nord for Ask sentrum har vist seg attraktive for nye innbyggere. Dette er 
områder som ikke kommer i konflikt med dyrka mark eller kvikkleireforekomster, og ligger i kort 
avstand til sentrum.  
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger føringer for framtidig utbygging i 
kommunen. Det er særlig lagt vekt på at en utbygging i hovedsak skal knytte seg til prioriterte 
vekstområder for å begrense transport og bidra til en mer bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. 
 

1.1 OMRÅDET OG PLANGRUNNLAG 
Del av eiendommen Kulsrudfjellet, gnr. 46 bnr. 1, ønskes utnyttet til boligformål med opp til ca. 300 
boenheter ferdig utbygd, se fig. 1. Eiendommen utgjør én av flere eiendommer som er benevnt som 
«full pakke» sør og vest for eksisterende Kulsrud og Grønlund boligfelt i «Masterplan åsen». I tillegg 
ligger et område inntil fv. 427 som bør vurderes i kommuneplansammenheng i en langsiktig utvikling 
av området (markert blått område i fig. 2).  
 

            
Fig. 1 viser kommuneplaninnspill på del av gnr. 46, bnr. 1        Fig. 2. Utbyggingsalternativet «full pakke» med   

en utvidelse mot fylkesvegen 
 

Kommuneplaninnspillet «Kulsrudfjellet», del av gnr. 46, bnr. 1, er i kommuneplanens arealdel avsatt 
til LNF-formål. Området er ikke tidligere regulert med unntak av en eldre reguleringsplan som så vidt 
berører nordlige del av området: I reguleringsplanen Kulsrudtoppen, del av gnr. 46, bnr. 17 (vedtatt i 
1982) er området vest for boligområdene Grønlund og Kulsrud satt av til grøntområde/ 
grønnstruktur. Gjennom hensynssone i eksisterende arealplanen er det vist til at reguleringsplanen 
fortsatt skal gjelde. 
 

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Samferdsel/Samferdselsplanlegging/Regional-plan-for-areal-og-transport-i-Oslo-og-Akershus/
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Fig. 3 viser utsnitt fra eksisterende arealplan          Fig. 4 viser et utsnitt av masterplan for åsen.  

 

1.2 MILJØ OG NATURRESSURSER 
Grunnforhold 

 
Fig. 5 Utsnitt av NGU sitt løsmassekart viser at området består av morenematerialet med relativ liten 
mektighet. Bergartene er gneis og granitt som er typisk innenfor grunnfjellsbeltet. 

 
Det er lite trolig at det i området er forurensning i grunnen. På NGUs aktsomhetskart for radon er 
faregraden moderat til lav. Området har liten erosjonsfare som ellers i kommunen kan være en 
utfordring. 
 
Naturtype 
Området består av barskog på middels og høy bonitet. Arealet er ikke regnet som dyrkbart. 
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Det er i Miljødirektoratets artskart ikke registret arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller utvalgte 
naturtyper innenfor området. Det er uvisst hvor nøye området er kartlagt. 
 
Friluftsliv 
Romeriksåsen er kartlagt og verdsatt som et «svært viktig friluftsområde» i Naturbase. Det er et 
sammenhengende, større turområde med god tilrettelegging og stor verdi for befolkningen.  
 
Gjennom naboboligområdene går det et statlig sikra friluftsområde (Kulsrudfjellet/Grønlund) som i 
dag er koblet til omkringliggende skogsområder. 
 

     
Fig. 6. Kartutsnitt fra Miljødirektoratets naturbase som viser avgrensning av friluftsområdene. 

 
En utbygging av Kulsrudfjellet som foreslått må ivareta en overordnet grønnstruktur mellom 
eksisterende og nye boligområder og ut i de større, sammenhengende friluftsområdene.  
 
Landskap 
Området ligger i overgangen mellom det mer flate kulturlandskapet og store, sammenhengende 
skogområder som reiser seg rundt. Terrenget er variert med små åser, daler og koller. Romeriksåsen 
utgjør en viktig silhuett i landskapsrommet som må videreføres. 
 
Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor området, men det er ukjent hvor godt området er 
kartlagt. 
 
Forurensning 
Kulsrudfjellet berøres ikke av støysonene fra Gardermoen lufthavn, se fig. 7. 

http://kart.naturbase.no/
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Figur 7. Utsnitt av støysoner fra Gardermoen. I grønn sone ligger støyen mellom 50 og 55 dB som er under 
lydnivå som krever iverksatt støytiltak. Foreslått område ligger utenfor støysonene. Kilde Mdir. 
 

Fv. 427 har relativt lav ÅDT (4600) og ligger i god avstand til nytt forslag til boligområde. En anser at 
området ikke vil bli støyutsatt.  
 
Øst for nytt boligområde ligger Kniplia motorbane. Det må utredes nærmere hvordan støy fra denne 
eventuelt vil påvirke nytt boligområde. 
 
Det foreligger ikke industri i nærheten som gir luftforurensning i særlig grad, utover det man 
opplever fra intern biltrafikk. 
 
 

1.3 SAMFUNNSFORHOLD 
Kollektivdekning 
Det er en overordnet målsetting å tilrettelegge for en mer bærekraftig areal- og transportplanlegging 
med vekt på redusert bilbruk. Per i dag er kollektivtilbudet i området knyttet til fylkesveg 427.  
 
Kollektivknutepunktet er etablert i Ask sentrum under 2 km fra foreslått boligområde. Fra Ask 
sentrum er det god tilknytning med buss både nordover mot Gardermoen, østover mot Kløfta og 
sørover mot Skedsmokorset. Det legges til grunn at kollektivdekningen fremover vil bedres 
ytterligere med utgangspunkt i regionale ambisjoner. 
 
Barn og unge 
Kulsrudfjellet boligområde vil få kort vei til omkringliggende friluftsområder og eksisterende 
løypenett. Det er samtidig kort vei til sentrum, idrettsanlegg og skole.  
 
Gjerdrum barneskole har ca. 336 elever fra 1. til 7. trinn. Ungdomsskolen er relativt ny (2009) og har 
285 elever. Det er ca. 2 km til ungdomskolen og 2,5 km til dagens barneskole. Dette er litt lengre enn 
foreløpig anbefalingen fra kommunen utfra dagens infrastruktur. Det er under planlegging ny 
barneskole på «Oppvekstjordet» i nærheten av ungdomsskolen. Her skal også barn og unge sikres 
tilstrekkelig hallkapasitet, fotballbaner og svømmehall. 
 
Fra Fjellvegen er det gang- og sykkelveg til knutepunkt i sentrum og skole. Fra nytt boligområde blir 
det viktig å sørge for en trafikksikker tilkobling til eksisterende gang- og sykkelvegnett samt 
tilrettelegge for snarveger og smett for gående og syklende.  
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Folkehelse 
Gjerdrum viser til at kommunen kommer svært godt ut når det gjelder de fleste parametere for 
folkehelse og sosiale forhold. Det blir viktige å bygge opp under dette i nytt boligområde. Det vil 
blant annet bli ivaretatt gjennom å tilby attraktive boliger tilpasset mennesker i ulike faser av livet og 
med ulike behov, også med hensyn til pris. Det blir også viktig å tilrettelegge for gode 
uteoppholdsplasser og en grønnstruktur som oppfordrer og muliggjør en aktiv fritid. Det blir videre 
viktig å få på plass gode forbindelsesveier og snarveger for gående og syklende til sentrum for å 
begrense bruk av privatbil. 
  
Samfunnssikkerhet 
På overordnet nivå og med bakgrunn i den kunnskap vi har om området på nåværende tidspunkt 
anses det ikke som sannsynlig at en utbygging som foreslått vil medføre uønskede hendelser utover 
det man vil kunne forvente med økt aktivitet, i første rekke i form av trafikkuhell. Det blir derfor 
viktig å ivareta trafikksikkerheten ved en utvikling av området. Det er gode grunnforhold her 
sammenlignet med andre deler av kommunen som har utfordringer knyttet til kvikkleire. Samtidig 
må utbyggingen tilpasses et skrånende terreng, både av sikkerhets- og av estetiske grunner.  
 
Forhold knyttet til håndtering av overvann omtales nedenfor. 
 
Teknisk infrastruktur; VVA 
Eksisterende forhold 

 Veier 
Eiendommen ligger ca. 400 meter vest for eks. FV. 429, Fjellvegen, og ca. 400 m nord for 
Ulvdalsvegen.  

 VA-ledninger 
Tilknytningspunkt til kommunale hovedledninger for vann 160 mm PVC, spillvann 200 mm PVC, 
eksisterer langs Fjellvegen. Disse har begrenset kapasitet og medfører en ny pumpestasjon eller 
vesentlig ombygging av eksiterende kommunal stasjon. For å unngå dette er det ønskelig å se på 
tilknytning til ny NRV-ledning ca. 1000 meter øst for eiendommen for å unngå ekstra pumpestasjon 
og overbelastning på eksisterende VA-nett. 

 Natur og grunnforhold 
Hovedtrekk for området er helling fra vest mot øst med til dels bratte områder. Delfeltet ligger med 
eksisterende kote ca. 220 til 320 m.o.h. Det antas å være delvis liten overdekning over fjell og delvis 
fjell i dagen for de største områdene, men en del tverrgående forsenkninger vil trolig ha større 
forekomst med løsmasser. Dette gir ett begrenset utgangspunkt for infiltrasjon av overvann.  
 
Forslag til løsning 

 Vannledninger 
Det etableres 225mm vannledning igjennom feltet som en hovedledning med brannkummer, og 
160mm avgreninger til delområdene. Stikkledninger tilknyttes hovedvannledningen i kum i h.h.t. 
kommunens VA-norm. Hovedvannledning foreslås lagt mellom eksisterende høydebasseng ved 
Rudsvangen og ned til Kniplia boligfelt. På denne hovedledningen, som vil styrke vanntilførselen for 
området, etableres en avgrening som trykksettes for tilførsel til nytt høydebasseng.  
Ved eiendommens sørlige hjørne etableres nytt høydebasseng på kote 325 m.o.h. for å etablere en 
ny trykksone for store deler av områdene i «full pakke» eiendommene. For de høyest liggende 
delfeltene ved eiendom 46/1 må det etableres en egen trykksatt sone for å oppnå tilstrekkelig 
vanntrykk. Høydebassenget vil normalt være ett kommunalt ansvar og videre planlegging må gjøres i 
tett samarbeid med GK / NRV. 

 Spillvannsledninger 
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Planlagt spillvannshovedledning 160-200mm, planlegges plassert i adkomstvegen og må tilknyttes 
eksisterende SP-anlegg ved Fjellvegen eller via boret fjellgrøft til endepunkt for NRV ledning, ca. 1000 
meter øst for feltet.  

 Overvann 
Feltet har i dag fungert med en naturlig infiltrasjon i grunnen, og avrenning mot bekker som samles 
igjennom Kulsrudfeltet. Etter utbygging med tette veier/plasser og takflater med mer, vil regn- og 
smeltevann måtte ledes kontrollert vekk på annen måte. Vannmengdene blir ikke større, men de 
beveger seg raskere på overflaten og uønsket magasinering / oppsamlinger må hindres. 
 
Ved fjerning av skogbunn avtar overflatens magasineringsevne av regn- og smeltevann, samt 
overvann vil raskere måtte håndteres. Overflatevann samles i veggrøfter og infiltreres til grunnen der 
det er egnet for dette. Fyllingsområder bør utnyttes til fordrøyning av overvann med kontrollerte 
utslipp videre nedstrøms. Det foreslåes at det legges en avskjærende OV-ledning sørover vest for 
Kniplia boligfelt og ned til Ulvdalsbekken. Infiltrasjon- og fordrøyningsmagasiner skal om nødvendig 
frostsikres. 
 
Overvann/drensvann fra privat grunn (tak- og drensvann) skal som hovedregel håndteres lokalt. 
Tiltak som infiltrasjon i grunnen og bruk av naturlige vannveier i henhold til prinsippet om lokal 
overvannshåndtering skal vurderes først. Løsningene på overvannsanlegget skal medføre minimale 
ulemper og skader som for eksempel oversvømmelser, uttørringer, setninger eller 
stabilitetsforandringer som kan resultere i utglidninger og ras. Dette betyr at overvann fra privat 
grunn (tak- og smeltevann) i prinsippet skal infiltreres i grunnen på eget areal. Dette kan utføres på 
to måter: 
1. Overflateinfiltrasjon 
Ved denne metoden ledes vannet direkte ut på vegetasjonskledd mark. 
2. Infiltrasjon ved bruk av perkolasjonsmagasin 
Ved store takflater og mindre mark til rådighet vil det ved store, konsentrerte overvannsmengder 
ikke være mulig å infiltrere direkte i grunnen. I slike tilfeller kan infiltrasjon skje ved hjelp av 
perkolasjonsmagasin i grunnen. I motsetning til ved overflateinfiltrasjon infiltreres vann fra 
perkolasjonsmagasinet til grunnen under markoverflaten. Magasinet gir mulighet til fordrøyning og 
infiltrasjon av overvannet i frostsikre masser.  
 

 Flomveger 
Flom oppstår i det overvannsystemet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å fordrøye eller infiltrere 
overvann. Dette skjer når det kommer store nedbørsmengder eller overvannsystemet er dårlig 
vedlikeholdt (eks: fulle sandfang). Det er derfor viktig at det etableres sikre flomveger for å lede 
flomvann trygt ut av området. Fortrinnsvis legges det opp til tilstrekkelig dimensjonerte veggrøfter, 
men naturlige lavbrekk i terrenget må også vurderes. Det er naturligvis viktig at koblingsbokser og 
annet teknisk utstyr som kan ta skade fra oversvømmelse ikke plasseres i flomvegene. 
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1.4 OVERORDNET INNSPILL TIL EN LANGSIKTIG OG HELHETLIG UTVIKLING AV 
ÅSEN 
Gjerdrum kommune med sin sentrale plassering midt mellom Oslo og Gardermoen opplever stor 
tilflytting og er en av kommunene som har hatt størst prosentvis vekst. Per 2. kvartal i 2018 var det 
registrert 6799 innbyggere i kommunen.  
 
Nasjonale forventninger/krav til bærekraftig arealutvikling 
Gjennom Regjeringens «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» (2015) 
forventes det at kommunene planlegger for attraktive og klimavennlige tettsteder med fokus på å 
begrense arealforbruket og styrke grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. Ambisjonen er 
en omstilling til et lavutslippssamfunn innen 2050. Dette legger klare føringer på kommunens 
arealplanlegging. 
 
Det er stort behov for nye utbyggingsområder som ikke går på bekostning av dyrka mark på 
Romerike. Dette gjelder også for Gjerdrum kommune hvor Ask sentrum ligger omgitt av dyrka mark 
med god kvalitet på alle kanter. Kommunen er opptatt av en bolig- og næringsutvikling som ikke går 
på bekostning av dyrka mark, og er per i dag en av kommunen i Akershus med lavest omdisponering 
av dyrka mark.  
 
Gjennom statlige planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er vern av 
verdifull dyrk mark, med vekt på langsiktig utviklingsretning som ivaretar jordvernet en viktig 
premiss. Dette taler for en boligutvikling i områdene rundt Kulsrudfjellet som skissert i forslag til 
masterplan.   
 
Regionale føringer 
Regional plan ble vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune i desember 2015. 
Planperioden går frem til 2030, men med et perspektiv frem mot 2050. Planen legger avgjørende 
vekt på å få en utvikling i regionen med konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til noen 
prioriterte vekstområder, en begrensning av veksten utenfor og økt satsing på kollektivtransport 
 
I Gjerdrum kommunen er kommunesenteret Ask den prioriterte lokale byen som dermed omfattes 
av retningslinje R3 og gjeldende føring: 
- minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor Ask som prioritert 

vekstområde 
I gjennom kommuneplanprosessen skal det defineres en langsiktig avgrensning av «prioritert 
vekstområde» samt ønsket langsiktig utvikling av stedet. 
 
Langsiktig utviklingsmuligheter utenfor Ask sentrum avhenger med andre ord i stor grad av hvordan 
man definerer og avgrenser sitt prioriterte vekstområde. 
 
Kommunale føringer 
Gjennom masterplan for åsen er det foreslått «grønn strek» rundt Ask sentrum. Den skal synliggjøre 
hvilke arealer som i tråd med regional plan kan defineres som en utvikling «innenfor prioritert 
vekstområde». Prioriterte vekstområder er forutsatt å skulle ivareta 80 % av befolkningsveksten i 
kommunen.  
 
Gjerdrum ønsker å styre boligbyggingen til Ask sentrum og kollektivaksen, primært langs åskanten 
med gangavstand til kollektivtilbud. Nye boliger skal lokaliseres med trygge og korte 
forbindelseslinjer for myke trafikanter til Ask sentrum og kollektivtilbud med snarveier til skole og 
buss fra nye boligområder. 
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Gjerdrum kommunen har gjennom nylig vedtatt samfunnsplanen (2018-2030) signalisert at man 
ønsker å videreføre en kontrollert befolkningsvekst på maksimalt 2,5 % i gjennomsnitt i 
planperioden. Dette tilsvarer en boligbygging på 60-70 enheter/år (ihht. kommuneplanens 
samfunnsdel 2012-2024).  
 
Det blir viktig at arealplanen også tar inn og synliggjør en helhetlig utvikling av åsen. Med tilrettelagt 
grønnstruktur ut i de omkringliggende friluftsområdene samt gode gang- og sykkelveger mot Ask 
sentrum og skole bør dette være et viktig utviklingsområde for kommunen.  
 
Vekstområde og «grønn strek» som oppfølging av regional plan 
I retningslinje R3 heter det at «Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag 
for bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder. Det legges til rette for at minimum 80 % av 
bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder». Videre skal det 
etableres en langsiktig grønn grense rundt disse prioriterte vekstområdene. I regional plan vises det 
til at den grønne grensen bør være gjenstand for en lokal prosess og dialog med lokale aktører. 
Mange forhold spiller inn med hensyn til hvor denne grensen bør gå; ønsket utviklingsretning, lokale 
vernehensyn (som jordvern i Gjerdrum kommune) og andre lokale forhold. Gjennom masterplan 
åsen har kommunen skissert ønsket utviklingsretning og disse områdene anbefales at blir innlemmet 
i «prioritert vekstområde», jf. føringene i regional plan, for å ivareta mulighetene for en langsiktig 
utvikling i retning åsen. 
 
Forslag til grønn strek, som den var foreslått i masterplan for åsen, hadde kun fokus på Ask sentrum.  
 
Vi foreslår at en avgrensning av «vekstområdet» tar høyde for en større satsing på kollektivtransport 
i tiden fremover. Det er en nasjonal målsetting at økt transportbehov som følge av befolkningsvekst 
skal tas gjennom sykkel/gange og kollektivtransport, ikke som en økning i biltrafikken. Med 
konsentrert vekst øker mulighetene for at kollektivtilbudet kan få et kundegrunnlag som gjør det 
konkurransedyktig med bil, jf. mulighetene ved en full utbygging av åsen i henhold til kommunens 
masterplan. 
 

 
Figur 8. Forslag til utvidelse av prioritert vekstområde med langsiktig grønn strek som også omfatter ønsket utbygging i 
åsen. 

Kommunen er opptatt av å minske presset på og verne om landbruksarealene sine, også arealene 
som ligger i tilknytning til Ask tettsted. Når kommunen nå skal definere tettstedet mener vi man bør 
inkludere nye boligområder i åsen som støtter opp under den langsiktige utviklingsretningen 
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kommunen har pekt ut, jf. fig. 8 som inkluderer arealinnspillene fra «masterplan åsen» som en del av 
tettstedet Ask og innenfor en fremtidig «grønn strek» (lilla markering). 
 
Forslag til ny kollektivakse 
Kommunen ønsker å styre boligbygging mot Ask sentrum og kollektivaksen primært langs åskanten 
med gangavstand til kollektivtilbud, jf. kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030). Det tas i 
kommuneplanen utgangspunkt i eksisterende strukturer og traseer. Det skal prioriteres trygge og 
korte forbindelseslinjer. Dagens kollektivtrase følger fylkesvegen i ytterkant av boligområdene i åsen. 
 

 
Figur 9. Avstandssirkler med referanse til kommunens forslag og utbyggers eiendom. Rød sirkel viser radius 1 km fra dagens 
ungdomsskole og "oppvekstjordet", rosa sirkel viser 750 m fra dagens kollektivtrase (Fjellvegen) mens blålilla sirkel 
synliggjør 500 meter 

I tillegg til reell avstand er opplevd avstand en viktig parameter i transportplanleggingen. Opplevd 
avstand påvirkes bla. av terreng. I dette tilfellet opplever man en betydelig høydeforskjell fra 
sentrum og oppover i åsen. Eksempelvis ligger de øvre boligene i begge de eksisterende 
boligområdene Grønlundfjellet og Kulsrud ca. 700 meter fra Fjellvegen i luftlinje, mens det langs 
bilveg er 1,5 km til de øverste boligene. Høydeforskjellen fra Fjellvegen og oppover i åsen til de 
øverste boligene er på ca. 60 meter. Alt i alt gjør dette at Fjellvegen som representerer dagens 
kollektivtrase, blir mindre tilgjengelig for mange av de eksisterende boligene selv om avstanden i seg 
selv ikke er så stor. Dette vil også være tilfellet for fremtidige boliger i åsen.  
 
Med en større utbygging i åsen vest for fylkesvegen ser en for seg at infrastruktur og kollektivtilbud 
kan tilpasses bosettingsmønster og befolkningsgrunnlag enda bedre enn i dag med en ny 
vegforbindelse, en «Øvre Fjellveg», med ny rundkjøring i møte med fv. 427 (markert med rød sirkel i 
fig. 11). Dette vil også gi hele det foreslåtte utbyggingsområdet «Kulsrudfjellet» kort veg (mellom 500 
og 750 m) til ny kollektivtrase, jf. figur 10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Avstandssirkler med referanse til kommunens forslag og utbyggers eiendom, samt gnr.46, bnr. 312 . Rød sirkel viser 
radius på 1 km fra dagens ungdomsskole og «oppvekstjordet», rosa sirkel viser 750 m fra dagens kollektivtrase (Fjellvegen) 
mens blålilla sirkel synliggjøre 500-meter. 
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Figur 11. Forslag til ny "Øvre Fjellveg" som mulig fremtidig kollektivtrase med ny rundkjøring i møte med Fjellvegen. 

I forslagene som kom inn i forbindelse med arbeidet med masterplan for åsen ble de i tilknytning til 
Grønlund og Kulsrud spilt inn i overkant av 700 daa som forslag til nye utbyggingsområder, inkludert 
initiativet «Kulsrudfjellet» som utgjør 334 daa. Med et utbyggingsomfang på rundt 1,5 bolig/daa i 
hele dette området vil dette på lang sikt kunne gi i størrelsesorden 1500 nye boliger og mellom 2500 
og 3000 nye beboere gitt et snitt på 1,5 - 1,9 personer per husstand. I følge SSB sin statistikkbank er 
det i 2018 registrert 670 personer innenfor grunnkretsen Grønlund og 663 innenfor grunnkrets 
Kulsrud. Hvis en antar at om lag halvparten av disse vil velge å gå på bussen fra ny trase på grunn av 
lik eller kortere avstand til bussholdeplass sammenlignet med i dag vil ny veg og kollektivtrase få et 
«kundegrunnlag» på godt over 3000 personer. Dette vil kunne forsvare en omlegging av dagens 
bussrute og således bidra til et bedre kollektivtilbud for både eksisterende og nye innbyggere. Forslag 

Figur 10. Avstand til ny kollektivtrase for Kulsrudfjellet merket som rød strek på figuren. Blå sirkel viser 
750 meter og rosa sirkel 500m avstand til foreslått ny trase. 
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til ny kollektivtrase vil med full utbygging gi en tosidig tilknytning av boliger i motsetning til dagens 
trase. For de fleste beboerne vil det bli mindre enn 500 meter til kollektivtrase og holdeplass. En ny 
samleveg vil dermed kunne bidra til måloppnåelse for kommunen i forhold til kravene i regional plan 
om å bedre kollektivtilbudet. Med full utnyttelse av de innspilte utbyggingsområdene i dette 
området vil man kunne få en tosidig tilknytning med boliger til ny kollektivtrase i motsetning til 
dagens ensidige tilknytning. I tillegg vil dette bidra til å knytte boligområdene i åsen tettere til Ask 
sentrum  
 

Figur 12. 500-meters avstandssirkler med utgangspunkt i ny samleveg. Foreslåtte utbyggingsområder i «full pakke» er vist 
som underlag og vil være en forutsetning for finansiering av ny veg og for å sikre kundegrunnlag til en ny kollektivtrase (i 
rødt) 
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1.5 Avsluttende kommentarer 
Planfaglige muligheter 

 Nytt boligområde Kulsrudfjellet, del av gnr. 46, bnr. 1, er lokalisert i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse og vil med gode, nye forbindelseslinjer kunne styrke tettstedet uten å gå på 
bekostning av dyrka mark  

 Kommunen anbefaler at nye boligområder som hovedregel skal ligge innenfor en radius på 1 km 
fra barneskole og/eller ligge innenfor en avstand på 750 meter fra kollektivtrase. Med en 
helhetlig utbygging av åsen med ny infrastruktur; både en «Øvre Fjellveg» som ny kollektivtrase 
og egne snarveger for gående og syklende, vil området som helhet få god tilgjengelighet og være 
i tråd med føringene til kommunen og regional plan. 

 Det er ikke registrert utvalgte naturtyper, prioriterte eller fredete arter innenfor området.  

 Området ligger utenfor kvikkleireforekomstene i kommunen. 

 Området ligger utenfor gul og rød støysone fra Gardermoen flyplass 
 
Planfaglige utfordringer 

 Gnr. 46, bnr. 1 ligger utenfor Ask sentrum og kommunens «grønne strek». Hvis denne 
videreføres som i foreløpig skisse, vil kun en mindre andel av befolkningsveksten i årene som 
kommer kunne gjennomføres her, jf. føringene i regional plan 

 Som følge av behov for større investeringer i infrastruktur vil det være behov for en viss tynge i 
utbygging (i form av ant. boliger) og et samarbeid mellom flere grunneiere for en fordeling av 
kostnader knyttet til ny infrastruktur  

 Området er registrert som et viktig friluftsområde. En utbygging vil føre til at eksisterende 
innbyggere får noe lengre vei ut i naturområdene. Nedbygging i randsonen av Romeriksåsen 
krever at det opparbeides en god grønnstruktur gjennom boligområdene og ut i friluftsområdene 
og at grønnstruktur for eksisterende boligområder ivaretas. 

 


	Innspill til rullering av kommuneplan - Gnr 46/1 - Optimera AS
	003 Skjema for innspill til arealdelen Gjerdrum kommune
	001 Følgebrev til innspill til KPA arealdel 2018-2030
	002 Innspill til KPA arealdel 2018-2030

