Fra: Alexander Gulbrandsen[Alexander.Gulbrandsen@norgesgruppen.no]
Dato: 09.07.2018 09:20:59
Til: Gjerdrum Postmottak
Kopi: Helge Nyhamn
Tittel: Arealinnspill kommuneplan 2018-2030

Vedlagt oversendes arealinnspill til kommuneplanarbeidets arealdel.
Dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon ber vi om at vi kontaktes slik at vi kan bistå med dette.
Med vennlig hilsen
Alexander Gulbrandsen
________________________
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Arelinnspill kommuneplan
Master
2018-2030
Supplerende informasjon

DAGLIGVAREHANDEL OG FORBRUK I
GJERDRUM
KOMMUNE
DAGLIGVARE

Forbruk:
Omsetning:
Lekkasje ut av kommunen:

MNOK 195
MNOK 143
MNOK 53

Dette tilsvarer mange tapte lokale arbeidsplasser:

• 10 årsverk
• 18-20 stillinger

NorgesGruppen

AKERSHUS’S 3. DÅLIGSTE KOMMUNE PÅ
MILJØVENNLIG TILGJENGELIGHET TIL
DAGLIGVARE
DAGLIGVARER

NorgesGruppen

LOKALBUTIKK TIL GLEDE FOR INNBYGGERNE OG
MILJØET

Ansvarsområder
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gang og
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butikken
Beliggenhet på vei til
og fra jobb, skole og
fritidsaktiviteter

80
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NorgesGruppen
4

PLASSERT FOR Å
MINIMERE BRUK
AV DYRKET MARK

Gir en mer oversiktilig trafikksituasjon i
område for gående fra buss og for utkjøring
fra kulsrudjordet

Bedret
Trafikksituasjon

Dagens siktlinje ved bussholdeplass

Siktlinje ved planlagt overgang

Gir en mer oversiktlig trafikksituasjon i område for gående fra
buss og for utkjøring fra Kulsrudjordet
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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: NorgesGruppen Øst AS i samråd med grunneiere Marit Skolseg og Alf Arne Kulsrud
Navn område: Kniplia/Kulsrud
Gnr / Bnr: Deler av gnr 46 bnr 1 og 2
Areal: Ca 7000 kvm inkludert areal til omlegging av dagens vei.
Dagens arealbruk: Noe dyrket mark, ellers skog med lav bonitet samt fjell/fyllplass for masse
Formål med forslaget: Etablere en nærbutikk for beboere i boligområdene på vestsiden av Ask sentrum
Antall boenheter / type næring / annet formål: Forretning/Detaljhandel ca 1.200 kvm

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






2. Jord og
skogressurser
3. Landskap /
grøntstruktur
4. Kulturminner /







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



Nei




Ca 2.000 kvm fulldyrket/dyrkbar mark berøres
Ca 3000 kvm skog berøres



Påvirker landskap og grønstrruktur i liten grad.



Trolig ikke. Må imidlertid endelig avklares i en reguleringsproses
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk
Tema

Beskrivelse

Vurdering

kulturmiljø





Nei

5. Friluftsliv og
rekreasjon





Forslaget påvirker ikke mulighetene for friluftsliv og rekreasjon




Nei.
Forslaget vil kunne redusere støy fra biltrafikk mellom lokasjonen og
Ask sentrum. Dette ved at behovet for å kjøre bil inn til sentrum for å
foreta handel av dagligvarer vil bli redusert. Flere vil kunne gå og
sykle til nærbutikken
Uttak av masser? Mellomlagring og gjenvinning av masser? Mottak
og permanent lagring av masser?

6. Forurensing / Støy
7. Masseforvaltning
8. Andre
miljøkonsekvenser

Har området stor kulturell verdi /
rekreasjonsverdi?
Gir forslaget økt / redusert mulighet
for friluftsliv og rekreasjon?



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



Hvordan forholder forslaget seg til
regional plan for masseforvaltning?
Fare for flom / ras?
Påvirkes vannbalanse /
massebalanse?







Trolig ingen. Må vurderes i en reguleringsplan



Gjerdrum kommune er Akershus’s 3. dårligste kommune på
miljøvennlig tilgjengelig het på dagligvarer. Kun 19% av
befolkningen har gangavstand til en dagligvarebutikk og kun 37% har
sykkelavstand.
Beliggenheten ved Kniplia/Kulsrudjordet vil gi 3.400 personer bosatt
på vestsiden av Ask sentrum gang- eller sykkelavstand til
nærbutikken. Dette er i tråd med målsetningene i regional plan for
areal og transport om å få ned bilbruken.
I tillegg er beliggenheten god ved at del logger på vei til og fra jobb,
skole og fritidsaktiviteter for beboerne i området. Dette bidrar til at de
som allerede er i bil vil kunne kjøre innom butikken på vei fra eller til

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
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Tema som beskrives fra forslagsstiller ved innspill om endret arealbruk
Tema

Beskrivelse

Vurdering


10. Transportbehov /
kollektivdekning /
trafikksikkerhet /
veiutløsning







11. Barn og unge





12. Næringsliv og
sysselsetting





13. Kommunal
økonomi og
tjenestetilbud





Endringer i trafikkvolum /
kapasitet?
Behov for trafikksikring?
Mulighet for kollektivdekning?

Tilgang til eksisterende leke- og
aktivitetsområder (reduksjon?
Barrierer?)
Tilgang på nye leke- og
aktivitetsområder?
Avstand til nærmeste barneskole
Etablerte gang- / sykkelveger mot
skole / sentrum?
Bransje og type arbeidsplasser
Antall sysselsatte
Hvordan forholder forslaget seg til
regional plan for areal og transport?
Kapasitet barnehage
Kapasitet skole
Vann / avløp



uten å generere ekstra biltrafikk ved at de må kjøre helt inn til Ask
sentrum for å handle.
Trafikkvolumet i området vil trolig ikke endres nevneverdig. Det er
imidlertid naturlig å vurdere dette nærmere i en reguleringsprosess.
Butikken er planlagt etablert rett ved bussholdeplassen i vestgående
retning. Det legges opp til å etablere fortau fra bussholdeplassen og
gangfelt/tilrettelagt overgang over Fjellvegen. Innkjøring til
Kulsrudjordet planlegges flyttet mot øst. Dette gir samlet en bedre
trafikksikkerhet enn dagens situasjon. Utkjøring fra Kulsrudjordet og
overgang fra buss og butikk vil ledes østover lenger vekk fra kurven i
Fjellvegen der det er bedre sikt. Endelig løsning må avklares med
Statens vegvesen.




Forslaget har liten/ingen innvirkning på barn og unges oppvekstmiljø




Forslaget vil redusere handelslekkasjen ut av Gjerdrum kommune (I
dag er den på ca 50 MNOK i dagligvareforbruk).
Forslaget bidrar til å skape ca 10 årsverk fordelt på ca 18-20 stillinger.



Ingen innvirkning
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Tema

Beskrivelse


Vurdering

Hjemmebaserte tjenester


14. Energibehov /
løsninger

15. Folkehelse /
universell utforming /
samfunnssikkerhet
(ROS)




Kan tiltak tilknyttes fjernvarme?
Status vedr strøm innhentes fra
nettleverandør





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












16. Andre forhold



Ligger forslaget innenfor en
hensynssone?



Fjernvarme- Ikke avklart. En dagligvarebutikks kjøle- og frysesystem
genererer varme som benyttes til oppvarming av lokalene. Det er
derfor ikke behov for fjernvarme. Spørsmålet om fjernvarme bør
avklares i en reguleringsprosess.
Tilstrekkelig kapasitet til strøm forutsettes løst i forkant av utbygging.
Kanskje må en trafo/nettsatsjon byttes ut/oppgraderes. Dette kan
avklares med nettleverandør i en reguleringsprosess

Forslaget gir økte muligheter for gange og sykkelbruk ved at butikken
blir liggende innen definert gang og suykkelavstand for et stort
befolkningsgrunnlag. Dette vil kunne ha positive innvirkninger på
folkehelsen.
Tiltaket vil bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i området. I
dag er det ikke tilrettelagt kryssing av Fjellvegen ved Kniplia. Planlagt
løsning vil bedre sikkerheten for alle og kanskje særlig for
funksjonshemmede
Kommunen utarbeider ROS-analyse på eget skjema
Berørt dyrket mark kan benyttes som jordforbedringsmasse i andre
områder.

