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Rullering av kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – Skjema for innspill til arealdelen 

Tema som beskrives fra ØRP på vegne av grunneiere av gnr. 46,  bnr 3 (to teiger) og bnr 14 (to teiger) 
ved innspill om endret arealbruk 

Tema Beskrivelse Vurdering 

Beskrivelse av forslaget: 

 Forslagsstiller: Øvre Romerike Prosjektering AS på vegene av eierne av 46/14 Ole Thomas Fladby, Oddmund Hønsen og eierne av 46/3 
Dagfinn Sand og Jani Budilski 

 Navn område: Kulsrudfjellet 
 Gnr 46 bnr 3 to teiger og gnr. 46 bnr 14 to, teiger 
 Areal: samlet areal 147 180 kvm 
 Dagens arealbruk: LNF - skogbruk 
 Formål med forslaget: Omdisponering av areal for boligformål 
 Antall boenheter / type næring / annet formål: Antall boenheter må avklares i regulering ut fra områdets egnethet. Kommunens ønsker 

mm. 

Kartutsnitt    - Vedlegges 

Miljø og naturressurser  

1. Naturverdier / 
biologisk mangfold / 
vannmiljø 

 Område med høy naturverdi? 
 Berøres vassdrag? 
 Berøres trekkveier eller 

beiteområder for vilt? 

 Området er i dag dekket med skog av varierende bonitet. Vi finner 
ikke at det er registrert noe som gir det en høyere naturverdi enn 
øvrige skogområder i nærheten. Vi finner ingen registrerte truede arter 
innenfor området i artsdatabasen. Det er ingen større vassdrag, men 
flere bekkedrag i området. Disse vil bli tema ved videre planlegging. 
Vi er ikke kjent med at det er registrert trekkveier eller spesielle 
beiteområder for vilt i området.  

2. Jord og 
skogressurser 

 Antall daa fulldyrket mark som 
berøres? 

 Antall daa dyrkbar mark som 
berøres? 

 Omdisponering av arealet fra LNF til boligformål berører ikke 
fulldyrket mark, dyrkbare arealer eller beitemark. Det er kun ca.  147 
daa blandingsskog med varierende drivbarhet og bonitet som berøres. 
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 Antall daa beitemark som berøres? 
 Antall daa skog som berøres? 

3. Landskap / 
grøntstruktur 

 I hvilken grad påvirker forslaget 
landskap og grøntstruktur? 

 Omdisponering vil på linje med tilsvarende omdisponering av 
skogsareal til bolig, påvirke landskapsbildet. 

4. Kulturminner / 
kulturmiljø 

 Finnes kulturminner i området? 
 Har området stor kulturell verdi / 

rekreasjonsverdi? 

 Vi er ikke kjent med registrerte kultur- eller fornminner i området. Det 
vil ved en oppfølgende reguleringsprosess av området være en dialog 
med fylkeskulturetaten for å følge opp behov for arkeologisk 
kartlegging og eventuell annen gjennomgang for kartlegging av 
kulturminner. 

 Området har så langt vi kan vurdere det ingen særlig kulturell verdi. 
 Det er enkelte stier i området, men ikke opparbeidede løyper, Området 

er dekket av orienteringskart utarbeidet av Gjedrum O-lag. O-kartene i 
dette området dekker et langt større område og en omdisponering 
reduserer i liten grad mulighetene for orienteringsaktiviteter i området. 
Området vurderes ikke å ha samme rekreasjonsverdi som 
skogsområdene vest for det foreslåtte området. Området ligger utenfor 
markagrensa. 

5. Friluftsliv og 
rekreasjon 

 Gir forslaget økt / redusert mulighet 
for friluftsliv og rekreasjon? 

 Det foreslåtte området er en del av Romeriksåsen som er viktig for 
lokalt og regionalt friluftsliv og som rekreasjonsområde. Utvikling av 
det foreslåtte området vil ikke endre på dette. Tvert  mot kan en ved å 
legge til rette for det, lette tilgjengeligheten til disse områdene. 

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

 Utvikling av området i henhold til forslaget vil ikke gi økt støy eller 
annen forurensning av luft eller vann.  

 

7. Masseforvaltning  Hvordan forholder forslaget seg til 
regional plan for masseforvaltning? 

 Det vurderes ikke som aktuelt med uttak av masser, mellomlagring 
eller gjenvinning av masser. Det synes heller ikke aktuelt med mottak 

http://www.akershus.no/file/acdd29c88cf20f4bc3e1d0d39df0dc54/Regional+plan+for+masseforvaltning+i+Akershus.pdf
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og permanent lagring av masser, men dette kan vurderes i videre 
planprosess. Utvikling av området kommer ikke i konflikt med den 
regionale planen for masseforvaltning, 

8. Andre 
miljøkonsekvenser 

 Fare for flom / ras? 
 Påvirkes vannbalanse / 

massebalanse? 

 Det vurderes ikke å være fare for flom eller ras i området som også 
ligger over den marine grense. Vannbalansen i området påvirkes ikke 
utover at det er behov for å se på hvordan en utbygging vil endre den 
naturlige infiltrasjon/fordrøying av vann i området. Konsekvensene av 
dette må vurderes i forbindelse med videre planarbeid. Massebalansen 
i området vil ikke bli påvirket og det vurderes ikke å være behov for 
videre utredninger. 
 

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 

 Gjerdrum har i sin arealplanlegging lagt opp til å utvikle Ask som 
kommunesenter og arealer vest for Fjellvegen og øst for markagrensa 
i tillegg til kommunesenteret. En utvikling av området som foreslått 
her vil bygge opp om Ask som kommunesenter fordi tilnærmet all 
trafikk til og fra området vil passere Ask. Det vil videre bidra til at 
Gjerdrum kan opprettholde en sammensatt boligstruktur hvor Ask har 
et stort innslag av leilighetsbygg i sentrum og tett/lav 
småhusbebyggelse i utkanten, mens områder som det som her spilles 
inn vil bidra med eneboliger og om det ønskes også småhus/rekkehus. 
En utbygging vil bygge opp om grunnlaget for privat og offentlig 
service i nærområdet. 
Det foreslåtte området ligger utenfor det som naturlig inngår som 
kommunesenteret i den regionale planen for areal og transport. Vi 

http://www.akershus.no/file/01909d1ab7bf83209749f91e8e2f9e4f/Regional%2520plan%2520for%2520areal%2520og%2520transport%2520i%2520Oslo%2520og%2520Akershus
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registrerer at denne planen i praksis vil føre til en sentralisering som 
også reduserer mulighetene som kommunen ønsker å opprettholde 
med å tilby innbyggerne et variert boligtilbud. 
En utbygging av området vil også ivareta areal- og transportplanens 
målsetting om å legge til rette for økt bruk av kollektive 
transportmidler. Det vil skje ved at trafikkgrunnlaget for busstilbudet 
langs Fjellvegen styrkes. Det vil igjen komme alle som bor i denne 
delen av kommunen til gode, mens en konsentrasjon om Ask alene 
kan risikere å svekke trafikkgrunnlaget for kollektivtilbud i denne 
delen av Gjerdrum. 
En utbygging av det foreslåtte området vil sikre et variert boligtilbud 
som gir grunnlag for å opprettholde en befolkningsvekst med rom for 
innbyggere med ulike boligbehov fra unge og barnefamilier til eldre. 
Ask vil som kommunesenter være den naturlige sosial møteplassen for 
innbyggerne i denne delen av kommunen. 

10. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / 
veiutløsning 

 Endringer i trafikkvolum / 
kapasitet?  

 Behov for trafikksikring? 
 Mulighet for kollektivdekning? 

 Biladkomst til det arealet som innspillet omfatter bør fortrinnsvis løses 
ved at det opparbeides en ny og robust veg som ikke eller i minst 
mulig grad berører eksisterende nærliggende boligormåder Vi er kjent 
med at det er innspill for gbrn 46/17 og gbrn 46/1 hvor det er skissert 
en vegløsning for en veg som går gjennom området som omfattes av 
dette innspillet. En samlet utvikling hvor en ser disse eiendommene i 
sammenheng med de som her spilles inn kan åpne for en robust 
biladkomst som også kan brukes for kollektivtrafikk. Hvor vidt den 
foreslåtte vegen skal gå ned til Fjellvegen som skissert eller kunne 
knyttes til Ulvedalsvegen bør vurderes  i forhold til en helhetlig plan 
for området.  
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 Det er gang- og sykkelveg langs Fjellvegen i retning både mot 

Veståsen skole og Ask. En ny veg knyttet opp mot Fjellvegen og inn i 
det foreslåtte boligområdet bør opparbeides med gang og sykkelveg 
slik at det blir en sammenhengene gang- og sykkelveg for 
utbyggingsområdet til kommunesenteret. For å sikre en trafikksikker 
og kortest mulig tilgang mot Veståsen skole antar vi at det beste 
tiltaket er å videreutvikle allerede eksisterende forbindelse lang 
dagens boligveger kombinert med «snarveger» ned til opparbeidet 
gang- og sykkelveg langs Fjellvegen. 

 Nærmeste busstilbud er på Fjellvegen. Avstanden dit vil variere fra ca.  
500 til vel 1000 meter.  Det er på strekningen mellom Veståsen skole 
og kommunesenteret halvtimes avganger fra tidlig morgen til sen 
kveld. 

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? 

 Det er i nærheten til området som søkes omdisponert i dag en svært 
begrenset areal avsatt innenfor naboboligfeltet til leke- og 
fritidsaktiviteter.  

 Med de krav som nå stilles til utvikling av boområder vil mulighetene 
for tilrettelegging av aktivitetsområder bedres også for beboere i 
tilliggende boligområde En utvikling av området vil ikke 
vanskeliggjøre adkomst til nærliggende LNF områder. Tilgangen som 
eksisterende stier i området som sikrer slik adkomst til tilliggende 
LNF områder vil bli ivaretatt i videre planlegging. 

  Avstand til Veståsen skole er fra ca. 1,7 km til ca. 2,5 kilometer. 
Avstanden til ungdomsskolen på Ask er ca. 2 kilometer. 

 Det er etablert gang og sykkelveger mot begge skoler og til sentrum 
langs F 427. Fra det foreslått boligområde og fram til fylkesvegen er 
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det mulig å finne enkle gang-sykkelløsninger som ivaretar hensyn til 
sikker skoleveg. En gang- og sykkelveg knyttet til en ny veg fra 
Fjellvegen og inn i området vil ytterligere sikre trafikksikre tilbud til 
myke trafikanter. 

12. Næringsliv og 
sysselsetting 

 Bransje og type arbeidsplasser 
 Antall sysselsatte 
 Hvordan forholder forslaget seg til 

regional plan for areal og transport? 

 Det foreslås at området i sin helhet omdisponeres til boligbruk. Med 
trafikk til og fra området via Ask innebærer det et styrket grunnlag for 
utvikling av arbeidsplasser for handel og service i kommunesenteret. 

13. Kommunal 
økonomi og 
tjenestetilbud 

 Kapasitet barnehage 
 Kapasitet skole 
 Vann / avløp 
 Hjemmebaserte tjenester 

 Vi oppfatter det slik at det er barnehage- og skolekapasitet i 
nærområdet for en for en utvikling av omsøkt område til boliger. 

 Vi oppfatter at det er kapasitet knyttet til vann- og avløp i nærområdet. 
Hvordan området skal knyttes til og behov for tiltak må avklares i en 
videre planprosess. 

 En boligutbygging i området utløse i utgangspunktet ikke noe ekstra 
behov for tilbud fra hjemmebaserte tjenester. Tvert imot kan en ved å 
planlegge er litt mer variert boligsammensetning med boliger tilpasser 
ulike livsfaser, kunne redusere behovet for så vel hjemmebaserte 
tjenester som kommunale institusjonsplasser. 

14. Energibehov / 
løsninger 

 Kan tiltak tilknyttes fjernvarme? 
 Status vedr strøm innhentes fra 

nettleverandør  

 Det synes slik situasjonen nå er, ikke aktuelt å legge til rette for 
fjernvarme innenfor et boligområdet. Netteier vil normalt bygge ut 
kapasitet i takt med forventet etterspørsel  

15. Folkehelse / 
universell utforming / 
samfunnssikkerhet 
(ROS) 

 Mulighet for å kunne gå / sykle 
 Tilgang til friområder 
 Tilgjengelighet for 

funksjonshemmede 
 Tilgang for redningsmannskap 

Mulighetene for å gå og sykle innenfor det foreslåtte området vil være 
gode og det vil i det videre planarbeidet bli vurdert muligheter for å 
ivareta dette med enkelt opparbeidede stier i tillegg til bruk av lokale 
boligveger.  
Tilgang til friområdene videre vestover i Romeriksåsen vil bli sikret. Om 

http://www.akershus.no/file/01909d1ab7bf83209749f91e8e2f9e4f/Regional%2520plan%2520for%2520areal%2520og%2520transport%2520i%2520Oslo%2520og%2520Akershus
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 Risiko for ulykker / uønskede 

hendelser ved produksjon, lagring 
eller transport? 

det er ønskelig kan det i tilknytning til en ny veg fra F 427 og inn området 
etableres en parkeringsplass. En slik parkering inn mot tilgrensende LNF 
område, kan gjøre adkomsten til deler av de mer attraktive delene av 
Romeriksåsen enklere enn i dag. 
Veger og gang- og sykkelveger forutsettes opparbeidet i slik at de 
oppfyller de forutsetninger som gjelder i forhold til tilgjengelighet for 
funksjonshemmede. 
Tilgang for utrykningskjøretøy og renovasjonsbiler vil bli ivaretatt i 
videre planlegging. 
En utvikling av arealet for boligutbygging vil i bruksfasen ikke ha noen 
større risiko for ulykker eller uønskede hendelser utover det som ligger i 
boligbruken. I forhold til tidligere utbygde områder antar vi at det ved en 
god planlegging hvor en fra starten av tar hensyn til myke trafikanter kan 
redusere risikoen i forhold til eldre boligområder. 
Det vil i anleggsfasen være en større risiko for ulykker/uønskede 
hendelser. Dette må i utbyggingsfasen lages en egen plan for å forhindre 
slike hendelser. 
 
 
 
 
 
 Kommunen utarbeider ROS-analyse på eget skjema 
 

16. Andre forhold  Ligger forslaget innenfor en 
hensynssone? 

 Det foreslåtte området ligger utenfor flystøysonene for 
hovedflyplassen på Gardermoen og i god avstand fra markagrensa. 



Rullering av kommuneplan for Gjerdrum 2018-2030 – Skjema for innspill til arealdelen 

Tema som beskrives fra ØRP på vegne av grunneiere av gnr. 46,  bnr 3 (to teiger) og bnr 14 (to teiger) 
ved innspill om endret arealbruk

Tema Beskrivelse Vurdering
 Det kommer ikke i konflikt med noen områder med vernestatus. 
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