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Formål 
Risiko – og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) inngår som utdypende del av 

planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 2018 -2035, dat. 12.07.2018, rev. 14.08.2018.  

Dokumentet beskriver og dokumenterer kommunens vurderinger av den risiko og sårbarhet 

som måtte følge av de arealendringene som er foreslått i kommuneplanen.  

 

Overordnet ROS-analyse 

Nannestad kommune er i ferd med å oppdatere sin helhetlige, overordnede  risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Denne skal ”kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i 

kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall 

kan påvirke kommunen.” 

Nannestad kommune har i den overordnede ROS-analysen pekt ut følgende mulige hendelser 

med stort risikopotensiale: 

 Naturhendelser 

 Store ulykker 

 Svikt i infrastruktur 

 Kriminalitet / økonomisk utroskap 

 Alvorlig sykdom (pandemi) 

 Tilsiktede hendelser 

 Uønsket hendelse i utlandet hvor innbyggere fra Nannestad er involvert 

 Uønsket hendelse av nasjonalt omfang 

 

Metode for ROS-analyse og vurdering av nye områder inn i arealdelen 

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten 

for og konsekvensene av uønskede hendelser.  

 

Det er benyttet et metodeopplegg for konsekvensutredninger og ROS-analyse av arealinnspill 

som skal sikre at plan- og bygningslovens krav til utredninger er tilfredsstilt. Det er ansett 

viktig å ha fokus på vesentlige virkninger på det overordnede nivået en kommuneplan er på.  

 

Arealendringene som inngår i ROS-analysen, er områdevis gitt en vurdering når det gjelder 

naturmessige og samfunnsmessige konsekvenser, samt en overordnet ROS-vurdering. 

Vurderingene baserer seg på tilgjengelig og relevant kunnskap om de enkelte arealene, som 

igjen danner grunnlag for å identifisere potensielle uønskede hendelser.   

 

Virkningene av de enkelte arealinnspill er stilt opp i tabell med fargeinndeling som illustrerer 

konfliktgraden.  

 

Bruken av fargene er som følger: 

 Ingen konflikt 

 Tema som må hensyntas/utredes nærmere på reguleringsplannivå 

 Konflikt med statlige og regionale føringer, eller fareområder, sårbarhet og 

risikoområder som må løses/ivaretas på reguleringsplannivå, eller krever større 

investeringer. 

 Ikke vurdert på grunn av manglende data eller ikke relevant for innspillet 

 

 



3 

 

 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført for alle nye utbyggingsområder som er foreslått 

lagt inn i kommuneplanens arealdel. Det er ikke identifisert alvorlige overordnede risiko- og 

sårbarhetsforhold i tilknytning til innspillene. 

 

ROS-analyse og vurderinger er utført for følgende områder:  
(områder hvor arealformålet er endret)  

 

1. B18b  Nannestad Pluss – del av 27/5, Nannestad 

2. N5b   (utvidelse N5) – del av 32/1, Moreppen 

3. N6b   (utvidelse N6) – del av 29/2, 32/29 og 32/56, Moreppen 

4. N7b   (utvidelse N7) – del av 32/1, Moreppen 

5. N15b   (utvidelse N15) – 32/25, 67 og del av 32/90, 91, Grasmogrenda – Moreppen 

6. A2  Del av 43/17 m.fl. Engelstadkorset/fv. 120 

7. F1  Del av 137/5,9 i Sandsnes 

8. O16b (utvidelse O16) – del av 27/616, Nannestad 

9. O35b (utvidelse O16) – del av 130/1, Maura 

10. B30b (utvidelse) – 99/25, 32, 61og del av 100/1 

11. Bjerke stadion (utvidelse) – 145/91, del av 145/3 og 146/10 

 
 

Kilder 
Nannestad kommunes kartportal – data fra NGU (grunnforhold), NVE (kvikkleire og flom), 

NIBIO (dyrket og dyrkbar jord), Avinor og Statens vegvesen (støy), naturmangfold, 

ravinekartlegging, friluftskartlegging, kulturminneplan. 
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1. B18b Nannestad Pluss – del av 27/5, Nannestad 

 
Dagens formål:     LNF – skog (dyrkbart)  

Foreslått formål:  Framtidig boligbebyggelse 

Arealstørrelse:      28 daa 

Forslagsstiller:      Bo Bedre, Älvsbyhus  Romerike 

Beskrivelse: Området ligger øst for fv.120, nord for Nannestad sentrum og foreslås som en 

utvidelse av tidligere avsatt boligområde B18 (ikke regulert). Området foreslås regulert 

sammen med B18 og utbygget med konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker - ca. 60 

boenheter. Ligger i gang-/sykkelavstand fra Nannestad sentrum hvor det er service, skoler og 

barnehager. Området har god tilgjengelighet og kollektivdekning via fv.120 og i sentrum. 

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området består av småkupert skogsmark. Det er 

vestvendt og vil ved utbygging bli eksponert ift. 

fv.120. Grøntstrukturer ift. både opphold/lek, og 

håndtering av overvann, må vurderes og avklares 

gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. Vassdrag 

berøres ikke direkte.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 I NIBIO er arealet registrert som skog - dyrkbart 

areal. Området er pga. spesielt småkupert terreng, lite 

tilgjengelig. Vassdrag berøres ikke.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen kjente kulturminner i området. Dette må 

avklares nærmere gjennom reg.planprosessen.  

Støy  Området ligger inn mot fv.120 og må avklares ift. det. 

Forurensning  Ingen spesielle forhold er kjent ut over støy.  

 

Naturmangfold  Det må ifm. utarbeidelse av reguleringsplan 

gjennomføres registreringer og vurderinger iht. 

Naturmangfoldsloven. Fokus spesielt på områdets 

funksjon som viltkorridor og som vinterbeiteområde 

for bl.a. elg og rådyr.  
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Masseforvaltning 

 

 Det antas god massebalanse i området uten behov for 

større massehåndteringer, og overflatemasser vil bli 

benyttet internt i området. 

Samfunnsmessige 

forhold  

  

Barn og unge  Området ikke brukt som nærfriluftsområde/ 

lekeområde, pga. terrengforholdene. Tilrettelegges 

ved utarbeidelse av reguleringsplan.  

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Se over.  

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området ligger inntil kollektivaksen langs fv.120 og i 

gang-/sykkelavstand til Nannestad sentrum med 

kollektivterminal. 

Atkomst til området kan kanskje tilrettelegges fra 

fv.120, evt. fra Prestmosvegen. Ses i sammenheng 

med naboområdet B18a, områdene sørover mot 

Prestmosvegen, samt Prestmosen/Bjørkeåsen på 

østsiden. Det må ved utarbeidelse av reguleringsplan 

tilrettelegges med gang-/sykkelveger  i tilknytning til 

overordnet/tilgrensende gang-/sykkelvegnett.  

Vann og avløp  VA er tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Ev. kapasitet 

på eksisterende, og behov for nytt ledningsnett må 

avklares i reguleringsprosessen.  

Skole/barnehage  Det er skoler på ulike trinn og flere barnehager i gang-

/sykkelavstand i Nannestad sentrum. 

Skoler/barnehager har nødvendig kapasitet for 

utbyggingen. 

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting  

 Området ligger som en naturlig utvidelse av 

Nannestad sentrum nordover.  

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Området ligger under marin grense med svært stor 

mulighet for marin leire. Det ligger i tillegg innenfor 

fareområde for kvikkleire med faregrad Lav. 

Geotekniske undersøkelser må gjennomføres og 

områdestabilitet vurderes. Ev. avbøtende tiltak 

planlegges deretter.  

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Området må planlegges sammen med naboområdet og 

tilgjengelighet ift. beredskap forutsettes ivaretatt.  

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må utredes og avklares 

ved utarbeidelse av reguleringsplan.  

 
Samlet vurdering 

Analysen avdekker flere forhold som forutsettes utredet, vurdert og avklart ift. eventuelle 

avbøtende tiltak, ifm. utarbeidelse av reguleringsplan for området.  

Området ligger lokalisert som en hensiktsmessig og naturlig utvidelse av allerede avsatte og 

igangsatte utbyggingsområder i nordre del av Nannestad sentrum, som prioritert tettsted.  

Området anses samlet sett lite konfliktfylt og egnet for boligutbygging i tråd med kommunale 

og overordnede føringer.  (ATP – Oslo og Akershus)  
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2. N5b (utvidelse N5) - del av 32/1, Moreppen 

 
Dagens formål:    LNF – skog  (dyrkbart)  

                              Ligger innenfor hensynssone flystøy og har høyde- og byggerestriksjoner 

Foreslått formål: Framtidig næringsformål 

Arealstørrelse:     90 daa  

Forslagsstiller:     Nordby Eiendomsselskap AS (vestre del – ca. 90 daa) 

Beskrivelse: Området foreslås som en utvidelse av tidligere avsatt næringsområde N5 (deler 

av dette er regulert og under utbygging.) Det er økende interesse fra bedrifter som ønsker å 

etablere seg i området, med nærheten til hovedflyplassen og til transportårer, og derfor behov 

for å sette av større arealer til framtidig næringsutvikling. Området foreslås tilrettelagt for 

små og mellomstore bedrifter innenfor bransjer som produksjonsbedrifter, entreprenør- og 

anleggsbedrifter, engros og lager eller verksted- og håndverksbedrifter.  

 
Utsnitt fra revidert forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Området preges terrengmessig av flyvesandsdyner i 

vestre og nordre del av området. Det forutsettes 

utviklet næringsområder på det som er skogsmark i 

dag, noe som vil gi store åpne flater. Det må 

avsettes grøntstruktur mot hovedvegnettet og internt 

i området, bl.a. med fokus på endret lokalklima, 

landskapsopplevelse (ivaretakelse av flyvesands- 

dyner som natur-/landskapselement), samt ifm. 

overvannshåndtering. Vassdrag berøres ikke.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 I NIBIO er området registrert som skog med ca. 78 

daa dyrkbar jord. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen kjente kulturminner i vestre del av 

området. Innenfor Avinors arealer er det registrert 4 

kullgroper – automatisk fredete kulturminner. Status 

for disse må avklares i reguleringsplanprosessen, og 

de kan ev. ivaretas i planen eller søkes frigitt.   
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Støy  Området ligger innenfor rød flystøysone og har 

høyde- og byggerestriksjoner. Hvilke krav og ev. 

tiltak som må iverksettes ifm. utbygging  må 

avklares nærmere i reguleringsplanprosessen. 

Forurensning  Ingen spesielle, kjente forhold ut over flystøy.  

Naturmangfold  Det er gjennomført feltregistreringer for vestre del 

av området mhp. naturmangfold. Det er ikke 

registrert spesielle naturverdier. I NGUs 

løsmassekart framgår at det er flyvesandsdyner, men 

ikke spesielle naturverdier i området ut over de 

geologiske forekomstene. Arealet grenser opp mot 

Aurmoen landskapsvernområde i nord.  

Området utgjør et viktig vinterbeiteområde for elg.  

Nevnte forhold må nærmere utredes og avklares ved 

utarbeidelse av reguleringsplan for området.  

Masseforvaltning  Det må redegjøres for hvordan sand-/grusressursene 

i området kan ivaretas ifm. utbygging. Målene i 

regional plan for masseforvaltning forutsettes lagt til 

grunn og ev. avbøtende tiltak beskrives.  

Samfunnsmessige forhold    

Barn og unge   

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området benyttes til en viss grad for rekreasjon – 

bl.a. ridning, men begrenset pga. støyforholdene.  

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området blir en videreutvikling av eksisterende og 

avsatte næringsområder i Gardermoen vest/ 

Moreppen. Atkomst vil kunne skje fra Aurvegen, 

ev. i flere tilknytningspunkter. Området har per i 

dag dårlig kollektivdekning, men dette forutsettes 

styrket ved en framtidig næringutvikling i området.  

Gang- og sykkelvegnett må etableres ved utvikling 

av området, med tilknytning til eksisterende gang-

/sykkelvegnett ved eksisterende næringsområder på 

vestsiden og sørsiden.  

Det må vurderes om det bør settes av areal til å 

forbedre traséen for fv. 176 Gardermovegen langs 

nordre del av området. 

Vann og avløp   Det må etableres vann- og avløpsnett i området, 

med tilknytning til eksisterende ledningsnett.  

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting 

 En utvikling av området vil bidra til en styrking av 

lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv og bidra til 

betydelig sysselsetting i flyplassens nærområde.  

Ros-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Det er ikke registrert kvikkleire eller erosjonsfare i 

området. Det kan være mulig marin leire innenfor 

området.  Det må gjennomføres grunnundersøkelser 

og vurderinger ifm. utarbeidelse av reguleringsplan. 

Området ligger innenfor aktsomhetsområde for 

flom. 

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Området må planlegges helhetlig og hvor aktuelle 

forhold blir ivaretatt.  

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må utredes og 

avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan. 
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Samlet vurdering 

Analysen avdekker forhold som forutsettes utredet, vurdert og avklart ift. eventuelle 

avbøtende tiltak, ifm. utarbeidelse av reguleringsplan for området.  Spesielt gjelder dette 

vinterbeite og trekkruter for elg, flyvesandsdynene og ivaretakelse av disse som viktige 

natur- og landskapselement, samt vurdering av endret trasé for fv. 176, i en framtidig 

utvikling og utbygging av området. 

Området anses for øvrig som en hensiktsmessig, og langsiktig utvidelse av næringsområdene 

i Moreppen/Gardermoen vest.   
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3. N6b (utvidelse N6) – del av 29/2, 32/29 og 32/56, Moreppen 

 
Dagens formål:    LNF – dyrka mark  (11 daa) og øvrig er bebygde eiendommer  

                              Ligger innenfor hensynssone flystøy og har høyde- og byggerestriksjoner.  

Foreslått formål: Framtidig næringsformål  

Arealstørrelse:     15 daa 

Forslagsstiller:     Kommunens administrasjon 

Beskrivelse: Området ligger mellom eksisterende næringsområder N6 og N7, og forslås som 

en hensiktsmessig komplettering av de eksisterende næringsområdene. Deler av arealet som 

er dyrka mark, ligger inneklemt og gir lite rasjonell jordbruksdrift, også pga. stor avstand til 

hovedbruket.   

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  
 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Landskapet er i stor grad påvirket av etablert 

næringsvirksomhet på naboeiendommene og området 

ligger inneklemt mellom disse. Blå/grønn struktur må 

vurderes og tilrettelegges i nødvendig grad ved 

utarbeidelse av reguleringsplan for området.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 11 daa fulldyrka areal, noe tørkeutsatt. Ikke registrert 

kjente naturverdier.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Området ligger innenfor delområde 16 i 

kommunedelplan for kulturminner, og grenser inntil 

grendehus med kulturell/rekreasjonsverdi. Dette må 

vurderes og hensyntas ved utarbeidelse av 

reguleringsplan.  

Støy  Området ligger innenfor rød flystøysone og har visse 

høyde- og byggerestriksjoner. Hvilke krav og ev. 

tiltak som må iverksettes ifm. utbygging  må avklares 

nærmere i reguleringsplanprosessen.  

Forurensning  Ingen spesielle, kjente forhold ut over flystøy. 

Naturmangfold  Området er dyrket og delvis bebygd. Vurderinger ift. 

naturmangfold må utføres i reguleringsplanprosessen.  
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Masseforvaltning  Matjord forutsettes bevart og tilført jordbruksarealer 

for matproduksjon i distriktet. Del kan bli behov for å 

tilføre steinmasser ved utbygging. Dette anses å ikke 

stride mot strategien i regional plan for 

masseforvaltning.  

Samfunnsmessige 

forhold  

  

Barn og unge   

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke i bruk for rekreasjon. Dette pga. 

oppdyrking og flystøy.  

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området har god tilgjengelighet, fra fv.176 – 

Gardermovegen og fra lokal atkomstveg på sørsiden. 

Dette må utredes og avklares ifm. reg.planprosessen.  

Området har per i dag dårlig kollektivdekning, men 

dette forutsettes styrket ved en videre, betydelig 

næringutvikling i området.  

Det er anlagt gang-/sykkelveg langs fv. 176 og 

området må gjennom reguleringsplanen sikres 

tilgjengelighet til denne.  

Vann og avløp   Det må etableres vann- og avløpsnett i området, med 

tilknytning til eksisterende ledningsnett. 

Skole/barnehage   

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting 

 En utvikling av området vil bidra til en styrking av 

det lokale næringslivet og bidra til økt sysselsetting i 

flyplassens nærområde. 

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Område ligger under marin grense med middels 

mulighet for marin leire. Det må ifm. utarbeidelse av 

reguleringsplan gjennomføres nødvendige 

vurderinger av grunnforholdene.  

Området er flatt. Ingen fare for flom/ras.  

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 

 

Området må planlegges helhetlig og hvor aktuelle 

forhold blir ivaretatt. 

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må utredes og 

avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

 

Samlet vurdering 

Området anses å bidra til en hensiktsmessig og naturlig komplettering av allerede regulert og 

etablert næringsvirksomhet i området. Området anses samlet sett lite konfliktfylt og godt 

egnet for foreslått næringsutvikling. 
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4. N7b (utvidelse N7) - del av 32/1, Moreppen 

 
Dagens formål:   LNF – skog  (per i dag avskoget - dyrkbart)  

                             Ligger innenfor hensynssone flystøy og har høyde- og byggerestriksjoner.                 

                             (Dispensasjon er gitt for å benytte området midlertidig til   

                              anleggsvirksomhet/ lager over en periode på 3 år fra 02.2018)  

Foreslått formål: Framtidig næringsformål  

Arealstørrelse:     30 daa  

Forslagsstiller:     Nordby Eiendomsselskap AS 

Beskrivelse:  Området ligger øst for eksisterende næringsområde N7 – avgrenset mot 

flyplassgjerdet i øst. Området foreslås avsatt til samme type næringsvirksomhet som i de 

regulerte næringsområdene i vest og i nord.  

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Forslaget innebærer utvikling av byggeområde på 

det som er avskoget, flat skogsmark. Utbyggingen 

vil gi større åpne flater og næringsbebyggelse med 

tilhørende trafikkarealer. Blå/grønn struktur må 

vurderes og tilrettelegges i nødvendig grad ved 

utarbeidelse av reguleringsplan for området. 

Vassdrag berøres ikke.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 Området består av skogsmark som er dyrkbar. 

Grunnen består av breelvavsatte masser med siltig 

sand som er tørke-utsatt, selvdrenerende og har 

relativt lite innhold av organisk materiale.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Området ligger innenfor delområde 16 i 

kommunedelplan for kulturminner. Det er registrert 

2 kulturminner i området, men ingen automatisk 

fredete. Dette må redegjøres nærmere for ifm. 

utarbeidelse av reguleringsplan 

Støy  Området ligger innenfor rød flystøysone og har 

visse høyde- og byggerestriksjoner. Hvilke krav og 
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ev. tiltak som må iverksettes ifm. utbygging  må 

avklares nærmere i reguleringsplanprosessen. 

Forurensning  Ingen spesielle, kjente forhold ut over flystøy. 

Naturmangfold  Det er gjennomført feltregistreringer mhp. 

naturmangfold – 28.05.2018. Det er ikke registert 

spesielle naturverdier. Arealet har utgjort del av 

vinterbeiteområde for elg – Gardermosletta, men 

ikke etter avskoging. Vassdrag berøres ikke.  

Masseforvaltning  Det vil i liten grad bli behov for å fjerne masser. 

Toppmasser vil bli mellomlagret og gjenbrukt 

innenfor området. Det kan bli behov for tilføring av 

masser ifm. utbygging . Dette vil i så fall være av en 

art som ikke kommer i strid med strategiene i 

regional plan for masseforvaltning. Må utredes og 

avklares nærmere i reg.planprosessen.  

Samfunnsmessige forhold    

Barn og unge   

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området er ikke brukt i den sammenheng, 

hovedsakelig pga. flystøy.  

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området har tilgjengelighet, fra fv.176 – 

Gardermovegen, gjennom N7,  og fra lokal 

atkomstveg på nordsiden. Dette må utredes og 

avklares ifm. utarbeidelse av reguleringsplan.  

Området har per i dag dårlig kollektivdekning, men 

dette forutsettes styrket ved en videre, betydelig 

næringutvikling i området.  

Det er anlagt gang-/sykkelveg langs fv. 176 og 

området må gjennom reguleringsplanen sikres 

tilgjengelighet til denne. 

Vann og avløp   Det må etableres vann- og avløpsnett i området, 

med tilknytning til eksisterende ledningsnett. 

Skole/barnehage   

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting 

 En utvikling av området vil bidra til en styrking av 

det lokale næringslivet og bidra til økt sysselsetting 

i flyplassens nærområde. 

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Område ligger under marin grense med middels 

mulighet for marin leire. Grunnen består av 

breelvavsatte masser med siltig sand som er tørke-

utsatt, selvdrenerende og har relativt lite innhold av 

organisk materiale. Det må ifm. utarbeidelse av 

reguleringsplan gjennomføres nødvendige 

supplerende dokumentasjon og vurderinger av 

grunnforholdene. Området er flatt. 

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Området må planlegges helhetlig og hvor aktuelle 

forhold blir ivaretatt. 

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må utredes og 

avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

 
Samlet vurdering 

Området anses å bidra til en hensiktsmessig og naturlig komplettering av allerede regulert og 

etablert næringsvirksomhet i området. Området anses samlet sett lite konfliktfylt og godt 

egnet for foreslått næringsutvikling. 
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5. N15b (utvidelse N15) - 32/25, 67 og del av 32/90, 91,   

         Grasmogrenda - Moreppen 

 
Dagens formål:    Grøntstruktur/boligformål  

                              Ligger innenfor hensynssone flystøy.                 

Foreslått formål: Framtidig næringsformål 

Arealstørrelse:     12 daa 

Forslagsstiller:     Plan1 pva. OHAH AS 

Beskrivelse: Området ligger innenfor nordre del av eksisterende næringsområde i 

Grasmogrenda. Boligeiendommen er kjøpt opp av eier av tilliggende næringseiendom og det 

anses hensiktsmessig å kunne omdisponere/regulere denne til næringsformål, med tilhørende 

grøntstruktur, i samsvar med øvrig reguleringsplan i området.  

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Forslaget innebærer utvikling av byggeområde på 

det som er grønnstruktur og boligeiendom i dag. Det 

vil gi større åpne flater og næringsareal med 

tilhørende trafikkarealer. Det vil bli ved utarbeidelse 

av endret reguleringsplan bli avsatt et belte til 

grønnstruktur langs fv. 176.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 Det er ikke registrert viktige naturtyper eller truede 

arter innenfor arealet. (Det er gjennomført 

naturmangfoldsregistreringer på tilliggende 

regulerte næringsarealer.) Vassdrag berøres ikke.  

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert automatisk fredete 

kulturminner på området. Dette må avklares 

nærmere i reg.planprosessen.  

Støy  Området ligger innenfor rød flystøysone og har 

visse høyde- og byggerestriksjoner. Hvilke krav og 

ev. tiltak som må iverksettes ifm. utbygging  må 

avklares nærmere i reguleringsplanprosessen. 



14 

 

Forurensning  Ingen spesielle, kjente forhold ut over flystøy.  

Naturmangfold  Det er gjennomført naturmangfoldsregistreringer på 

tilliggende regulerte næringsarealer. Må utredes 

nærmere, ev. suppleres og avklares i fm. 

utarbeidelse av endret reguleringsplan.  

Masseforvaltning   Det er i liten grad behov for å fjerne masser. 

Toppmasser vil bli mellomlagret og gjenbrukt 

innenfor området. Det kan bli behov for tilføring av 

steinmasser ved utbygging. Dette vil i så fall være 

av en art som ikke kommer i strid med strategiene i 

regional plan for masseforvaltning. Dette må 

redegjøres for avklares nærmere i reg.planprosessen.  

Samfunnsmessige forhold    

Barn og unge   

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Ut over å ha vært bolig, har området er ikke brukt i 

den sammenheng, hovedsakelig pga. flystøy. 

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området vil få atkomst fra Majorvegen, atkomstveg 

gjennom næringsområdet Grasmogrenda, med 

tilknytning til fv. 176 - Gardermovegen, både i sør 

og nord.   Området har per i dag dårlig 

kollektivdekning, men dette forutsettes styrket ved 

en videre, betydelig næringutvikling i området.  

Det er anlagt gang-/sykkelveg langs fv. 176 og 

området må gjennom reguleringsplanen sikres 

tilgjengelighet til denne, bl.a. via fortau som 

anlegges langs Majorvegen.  

Vann, avløp og renovasjon  Det må etableres vann- og avløpsnett i området, 

med tilknytning til eksisterende ledningsnett. 

Skole/barnehage   

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting 

 En utvikling av området vil bidra til en styrking av 

det lokale næringslivet og bidra til økt sysselsetting 

i flyplassens nærområde. 

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom, radon) 

 Området ligger over marin grense Det ligger delvis 

innenfor aktsomhetsområde for flom. Grunnen 

består av breelvavsatte masser med siltig sand som 

er tørkeutsatt, selvdrenerende og har relativt lite 

innhold av organisk materiale. Det må ifm. 

utarbeidelse av endret reguleringsplan redegjøres for 

grunnforholdene. Området er flatt. 

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Området må planlegges helhetlig og hvor aktuelle 

forhold blir ivaretatt. 

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må utredes og 

avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

Samlet vurdering 

Området anses å bidra til en hensiktsmessig og naturlig komplettering av allerede regulert og 

etablert næringsvirksomhet i området. Området anses samlet sett lite konfliktfylt og godt 

egnet for foreslått næringsutvikling i tråd med resten av området.  
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6. A2 - del av 43/17 m.fl. Engelstadkorset/fv. 120 

 
Dagens formål:    LNF – (35 daa fulldyrka, 10 daa skog/ravine ikke dyrkbart) 

Foreslått formål: Massedeponi mhp. vegstabilisering og seinere oppdyrking. 

Arealstørrelse:     45 daa 

Forslagsstiller:     Nordby Maskin AS 

Beskrivelse: Området ligger nord for Engelstadkorset, øst for fv.120. Her er behov for 

stabilisering/rassikring av fv.120, noe som også vil gi gevinst ift. mer lettdrevet jordbruks-

areal. Det er ifm. stor byggeaktivitet i kommunen, også  behov for områder for deponering av 

overskuddsmasser, i ulike deler av kommunen og med god tilgjengelighet, slik som her. 

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Tiltaket innebærer massemottak og heving av 

terrenget og vil slik påvirke landskapsbildet og noe 

grønnstruktur (skog) Området er tidligere planert og 

er ikke vurdert å være en del av landskapstypen 

ravinedal, som er registrert sør og vest for området.  

Ved oppfylling og dyrking vil både landskapet og 

grøntstrukturen bli endret. Dette må redegjøres for 

ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 Området er i hovedsak dyrket i dag og det er ikke 

registrert spesielle naturverdier. Området skal 

gjendyrkes etter gjennomført stabilisering/oppfylling. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner i området, men må 

avklares nærmere i reguleringsplanprosessen.  

Støy  Tiltaket vil medføre anleggsstøy i etableringsfasen. 

Dette må redegjøres for i reg.planprosessen 

Forurensning  Tiltaket vil medføre endrede utslipp av klimagasser 

ifm. massetransport, avhengig av hvor massene 

kommer fra. Det kan i etableringsfasen bli noe økt 

erosjon med utslipp av finstoff til vann. Det 

forutsettes etablert fordrøyning/sedimentasjonsdam 
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for å avhjelpe dette. Dette må redegjøres for i 

reg.planprosessen.  

Naturmangfold  Det må gjennomføres vurderinger iht. 

Naturmangfoldsloven ifm. utarbeidelse av 

reguleringsplan. 

Masseforvaltning  Tiltaket vil innebære mottak og permanent lagring av 

egnede overskuddsmasser. I regional plan for 

masseforvaltning er det betont behov for flere lokale 

slike mottak i kommunene.  

Samfunnsmessige 

forhold  

  

Barn og unge   

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Området benyttes ikke i slik sammenheng og tiltaket 

vil derfor heller ikke ha betydning. Området skal 

dyrkes på nytt, etter at stabilisering/oppfylling er 

gjennomført.  

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Tiltaket vil medføre noe økt tungtransport i 

anleggsfasen. Atkomst forutsettes å skje fra 

eksisterende driftsveg fra fv. 120, men avklares 

nærmere i planprosessen.  

De trafikksikkerhetsmessige forholdene må også 

utredes nærmere ved utarbeidelse av reguleringsplan, 

bl.a. med hensyn på ev. avbøtende tiltak. 

Vann og avløp    

Skole/barnehage   

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting 

 Entreprenørvirksomhet, anleggsarbeid med 2-5 

arbeidsplasser.  

Ros-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Området ligger under marin grense med svært stor 

mulighet for marin leire. Det ligger i tillegg innenfor 

fareområde for kvikkleire med faregrad Lav. Tiltaket 

er utløst av behov for å stabilisere grunnen langs 

fv.120. Det må gjennomføres geotekniske utredninger  

og vurderinger av områdestabilitet ifm. utarbeidelse 

av reguleringsplan.  

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Området må planlegges helhetlig og hvor aktuelle 

forhold blir ivaretatt. 

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må utredes og 

avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

 
Samlet vurdering 

Området er noe konfliktfylt ift. oppfylling på dyrket mark, selv om matjordlaget tas vare på 

og tilbakeføres. Kvalitet på dyrkingsjorda anses å kunne være bedre uten oppfylling/ tilføring 

av masser. Her er imidlertid situasjonen ift. stabilisering av fv.120 vurdert å være 

utslagsgivende for behov for tiltaket.  Og at området til dels er bratt og at drenering er 

nødvendig.  

Trafikksituasjonen ift. atkomst til området, spesielt i oppfyllings-/anleggsfasen må redegjøres 

for og avklares nærmere ifm. reguleringsplanarbeidet. 

Det samme gjelder øvrige påpekte forhold bl.a. ift. grunnforhold og områdestabilitet.  

 

  



17 

 

7. F1 - del av 137/5,9, Sandsnes 

 
Dagens formål:    LNF – skog  (dyrkbart) 

Foreslått formål: Fritidsbebyggelse 

Arealstørrelse:     7 daa  

Forslagsstiller:     siv.ing. Halvor Tangen pva. grunneier Jostein Tærud m.fam. 

Beskrivelse:  Området ligger i tilknytning til eksisterende hytteområde ved Hurdalsjøen. 

Grunneier ønsker ved å selge hyttetomter, å sikre driftsgrunnlaget og finansiere driftsbygning 

og avløpsanlegg.  

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Hyttene vil ligge på linje i terrenget og 

ovenfor/innenfor 5 eksisterende hytter ned mot 

Hurdalsjøen. Deler av skogområdet vil bli avskoget 

ved utbygging og landskapsbildet slik endret. Det er 

ikke registrer spesielt viktige naturtyper. Området 

ligger innenfor 100-meters beltet fra Hurdalsjøen. 

Nevnte forhold må redegjøres for ved utarbeidelse 

av reguleringsplan.   

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 Berører skog – dyrkbart areal, men ikke dyrka mark. 

Det ligger i kanten på dyrkamark, kulturlandskap i 

tilknytning til jordbruksvirksomheten på gården. Må 

redegjøres for ved utarbeidelse av reguleringsplan.   

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ikke registrert kulturminner innenfor 

området. Må avklares i reg.planprosessen.  

Støy  Området ligger utenfor både flystøysone og 

støysoner ift. veg – fv. 120.   

Forurensing  Ingen kjente forhold. Etablering av avløpsanlegg vil 

bidra til bedre rensegrad på avløp.  

Naturmangfold  Det må ifm. utarbeidelse av reguleringsplan 

gjennomføres registreringer iht. Naturmangfolds-

loven.  
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Masseforvaltning  Uttak/disponering av masser blir helt marginalt og 

forutsettes disponert lokalt.  

Samfunnsmessige forhold    

Barn og unge  Området benyttes i hovedsak av lokal befolkning/ 

hytteeiere, men ikke spesielt dette skogområdet.  

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Se over.  

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området vil få atkomst via eksisterende driftsveg/ 

atkomstveg til eksisterende hytter. Øvrige forhold 

må redegjøres for ifm. reg.planprosessen. 

Vann og avløp   Lokal løsning etableres.  

Skole/barnehage   

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting 

  

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 I følge løsmassekart er det torv/myr og 

morenemateriale. Området ligger under marin 

grense med stor mulighet for marin leire. 

Området ligger ca. 50 meter fra Hurdalssjøen og 

delvis innenfor aktsomhetsområde for flom.  

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Området må planlegges helhetlig og hvor aktuelle 

forhold blir ivaretatt. 

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må ev. utredes og 

avklares ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

Samlet vurdering 

Analysen avdekker forhold som forutsettes utredet, vurdert og avklart ifm. utarbeidelse av 

reguleringsplan for området.  

Området anses isolert sett uten store konflikter ift. utbygging, ut over at området ligger 

innenfor 100-metersbeltet fra Hurdalsjøen.   
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8. O16b (utvidelse O16) – del av 27/616, Nannestad 

 
Dagens formål:     Nåværende friområde og idrettsanlegg (skiløype)  

Foreslått formål:  Framtidig tjenesteyting 

Arealstørrelse:      15 daa 

Forslagsstiller:      Kommunens administrasjon 

Beskrivelse: Området ligger øst for O16, Preståsen barneskole, og er tiltenkt mulig utvidelse 

av skolen, når det blir behov. 

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Grøntstrukturer ift. både opphold/lek, og håndtering 

av overvann, må vurderes og avklares gjennom 

utarbeidelse av reguleringsplan. Vassdrag berøres 

ikke direkte.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 I NIBIO er arealet registrert som skog og med dyrkbar 

jord. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen kjente kulturminner i området. Dette 

avklares nærmere gjennom reg.planprosessen.  

Støy  Området ligger utenfor gjeldende fly- og 

vegstøysoner. 

Forurensning  Ingen spesielle forhold er kjent. 

Naturmangfold  Det er i utkanten av området registrert fremmede arter 

som fagerfredløs, sibirkornell og kanadagullris. Det 

må ifm. utarbeidelse av reguleringsplan gjøres 

vurderinger iht. naturmangfoldloven.  

Masseforvaltning 

 

 Massehåndtering må vurderes senere, da det ikke 

foreligger konkrete planer for utbygging. 

Samfunnsmessige 

forhold  

  

Barn og unge  Nordre del av området er innenfor en liten del av et 

svært viktig friluftsområde, Nordgardsberget. Endret 
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formål antas å ha liten betydning på bruk og verdi av 

friluftsområdet. 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Se over.  

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området ligger i nærhet kollektivaksen langs fv.120 

og i gang-/sykkelavstand til Nannestad sentrum med 

kollektivterminal.  

Det mangler gang- og sykkelveg langs deler av 

Preståsvegen. Denne er i reguleringsprosess. 

Det bør ses nærmere på om det er behov for 

forbedringer langs skolevegen fra det framtidige 

boligområdet Bjørkeåsen.  

Vann og avløp  VA er tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Ev. kapasitet 

på eksisterende, og behov for nytt ledningsnett må 

avklares i reguleringsprosessen.  

Skole/barnehage   

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting  

  

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Området ligger under marin grense med svært stor 

mulighet for marin leire. Det ligger utenfor tidligere 

klassifiserte fareområder for kvikkleire. Geotekniske 

undersøkelser må gjennomføres og områdestabilitet 

vurderes. Ev. avbøtende tiltak planlegges deretter.  

Området ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. 

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Området må planlegges sammen med dagens skole og 

tilgjengelighet ift. beredskap forutsettes ivaretatt.  

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må utredes og avklares 

ved utarbeidelse av reguleringsplan.  

 
Samlet vurdering 

Analysen avdekker flere forhold som forutsettes utredet, vurdert og avklart ift. eventuelle 

avbøtende tiltak, ifm. utarbeidelse av reguleringsplan for området.  

Området ligger lokalisert som en hensiktsmessig og naturlig utvidelse av Preståsen skole. 

Området anses samlet sett lite konfliktfylt og egnet for skoleutvidelse i tråd med kommunale 

og overordnede føringer. 
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9. O35b (utvidelse O35) – del av 130/1, Maura 

 
Dagens formål:     Framtidig friområde 

Foreslått formål:  Framtidig tjenesteyting 

Arealstørrelse:      14 daa 

Forslagsstiller:      Kommunens administrasjon 

Beskrivelse: Området ligger nord for O35, Maura barneskole, og er tiltenkt mulig utvidelse 

av skolen, når det blir behov. 

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Grøntstrukturer ift. både opphold/lek, og håndtering 

av overvann, må vurderes og avklares gjennom 

utarbeidelse av reguleringsplan. Vassdrag berøres 

ikke direkte.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 Ca. 8 daa er fulldyrka. Resten, ca. 5 daa, antas å være 

dyrkbart. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen kjente kulturminner i området. Dette 

avklares nærmere gjennom reg.planprosessen.  

Støy  Området ligger utenfor gjeldende fly- og 

vegstøysoner. 

Forurensning  Ingen spesielle forhold er kjent. 

Naturmangfold  Det er ingen spesielle registreringer innenfor området. 

Det må ifm. utarbeidelse av reguleringsplan gjøres 

vurderinger iht. naturmangfoldloven.  

Masseforvaltning 

 

 Massehåndtering må vurderes senere, da det ikke 

foreligger konkrete planer for utbygging.  

Samfunnsmessige 

forhold  

  

Barn og unge  Området er ikke registrert som friluftsområde i 

kommunens friluftskartlegging. 

Nærmiljø, friluftsliv,  Se over.  
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rekreasjon og folkehelse 

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området ligger i nærhet til kollektivaksen langs 

fv.120 og i gang-/sykkelavstand til Maura sentrum.  

Vann og avløp  VA er tilgjengelig i umiddelbar nærhet. Ev. kapasitet 

på eksisterende, og behov for nytt ledningsnett må 

avklares i reguleringsprosessen.  

Skole/barnehage   

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting  

  

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Området ligger like over marin grense og mulighet for 

marin leire er stor sett fraværende. Det ligger utenfor 

tidligere klassifiserte fareområder for kvikkleire. 

Geotekniske vurderinger gjøres uansett i 

reguleringsplanprosess. 

Området ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. 

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Området må planlegges sammen med dagens skole og 

tilgjengelighet ift. beredskap forutsettes ivaretatt.  

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. Må utredes og avklares 

ved utarbeidelse av reguleringsplan.  

 
Samlet vurdering 

Analysen avdekker flere forhold som forutsettes utredet, vurdert og avklart ift. eventuelle 

avbøtende tiltak, ifm. utarbeidelse av reguleringsplan for området.  

Området ligger lokalisert som en hensiktsmessig og naturlig utvidelse av Maura skole. 

Området anses samlet sett lite konfliktfylt og egnet for skoleutvidelse i tråd med kommunale 

og overordnede føringer.  
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10. B30b utvidelse – 99/25, 32, 61og del av 100/1 

 
Dagens formål:     Framtidig næring 

Foreslått formål:  Framtidig bolig 

Arealstørrelse:      28 daa 

Forslagsstiller:      Opis Eiendom AS 

Beskrivelse: Området ligger vest for Åsvegen i Åsgreina. Det er en del av forslag til 

områderegulering for B30 Åsgreina, som hadde høringsfrist 07.04.2018. Der er det i 

hovedsak foreslått som konsentrert småhusbebyggelse, nærmiljøanlegg og offentlig 

parkering. 
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Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Grøntstrukturer ift. både opphold/lek, og håndtering 

av overvann vurderes og avklares gjennom 

utarbeidelse av reguleringsplan. Vassdrag berøres 

ikke direkte.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 Skog, ikke dyrkbart. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen kjente kulturminner i området. Dette er 

avklart nærmere gjennom reg.planprosessen.  

Støy  Området ligger utenfor gjeldende fly- og 

vegstøysoner. 

Forurensning  Ingen spesielle forhold er kjent. 

Naturmangfold  Biologisk mangfold er kartlagt ifm. utarbeidelse av 

områdereguleringsplan. Det er ingen spesielle 

registreringer innenfor området.  

Masseforvaltning 

 

 Massehåndtering må vurderes i forbindelse med 

videre reg.planarbeid.  

Samfunnsmessige 

forhold  

  

Barn og unge  Området er ikke registrert som friluftsområde i 

kommunens friluftskartlegging. 

Nærmiljø, friluftsliv, 

rekreasjon og folkehelse 

 Se over.  

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området ligger i nærhet til Åsvegen og i tilknytning 

til tettstedet Åsgreina. 

Vann og avløp  Kapasitet på eksisterende, og behov for nytt 

ledningsnett er vurdert i reguleringsprosessen.  

Skole/barnehage  Kapasitet tilpasses utbygging. 

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting  

 Bidrar til utvikling av tettstedet Åsgreina. 

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 
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Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Området ligger over marin grense og mulighet for 

marin leire er stor sett fraværende. Det ligger utenfor 

tidligere klassifiserte fareområder for kvikkleire. 

Geotekniske vurderinger er gjort i 

reguleringsplanprosess. 

Området ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. 

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Tilgjengelighet ift. beredskap  ivaretas i 

reg.planprosessen.  

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. 

 
Samlet vurdering 

De fleste forhold er allerede vurdert ifm. utarbeidelse av forslag til områdereguleringsplan 

for B30 Åsgreina. 
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11. Bjerke stadion (utvidelse) – 145/91, del av 145/3 og 146/10 

 
Dagens formål:     Framtidig friområde 

Foreslått formål:  Framtidig idrettsanlegg 

Arealstørrelse:      58 daa 

Forslagsstiller:      Bjerke IL Fotball 

Beskrivelse: Området ligger sør-vest for Bjerke stadion i Maura. Det er en del av forslag til 

detaljregulering for Bjerke stadion, som hadde høringsfrist 13.11.2018. Der er det foreslått 

formål idrettsanlegg. 

 
Utsnitt fra forslag til kommuneplan: Utsnitt fra flyfoto: 

  

 
Tema Konsekvens  Redegjørelse  
Miljømessige forhold    

Landskap og blågrønn 

struktur 

 Grøntstrukturer ift. både opphold/lek, og håndtering 

av overvann, vurderes og avklares gjennom 

utarbeidelse av reguleringsplan. Vassdrag berøres 

ikke direkte.  

Naturressurser  

(jordbruk, skogbruk, 

kulturlandskap)  

 Ca. 48 daa dyrkbar jord. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

 Det er ingen kjente kulturminner i området. Dette er 

avklaret i reg.planprosessen.  

Støy  Området ligger utenfor gjeldende fly- og 

vegstøysoner. 

Forurensning  Ingen spesielle forhold er kjent. 

Naturmangfold  Biologisk mangfold er vurdert ifm. utarbeidelse av 

områdereguleringsplan. Det er ingen spesielle 

registreringer innenfor området.  

Masseforvaltning 

 

 Krav om plan for massehåndtering i reg.plan.  

Samfunnsmessige 

forhold  

  

Barn og unge  Området er registrert som viktig friluftslivsområde i 

kommunens friluftskartlegging. 

Nærmiljø, friluftsliv,  Se over.  
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rekreasjon og folkehelse 

Transportbehov 

Atkomstforhold 

Trafikksikkerhet 

 Området ligger i nærhet til Mauravegen og Gamle 

Dalsveg og i tilknytning til tettstedet Maura. 

Vann og avløp  Kapasitet på eksisterende, og behov for nytt 

ledningsnett er vurdert i reguleringsprosessen.  

Skole/barnehage   

Tettstedsutvikling 

Næringsliv/sysselsetting  

 Bidrar til utvikling av tettstedet Maura. 

ROS-analyse Risiko 

(sannsynlighet/konsekvens) 

 

Naturrisiko 

(Grunnforhold, skred, 

flom) 

 Området ligger dels under marin grense med middels 

mulighet for marin leire. Det ligger utenfor tidligere 

klassifiserte fareområder for kvikkleire. Geotekniske 

vurderinger er gjort i reguleringsplanprosess. 

Området ligger utenfor aktsomhetsområde for flom. 

Kritisk infrastruktur 

(veg, institusjoner, 

utrykningsetater) 

 Tilgjengelighet ift. beredskap  ivaretas i 

reg.planprosessen.  

Virksomhetsrisiko 

(støy, forurensning, 

utilsikta inngrep i 

naturmangfold / 

kulturminner og miljøer) 

 Ingen kjente forhold per i dag. 

 
Samlet vurdering 

De fleste forhold er allerede vurdert ifm. utarbeidelse av forslag til detaljregulering for 

Bjerke stadion. Det bør i det videre planarbeidet vurderes hvordan området kan ivaretas 

ytterligere som friluftsområde. 

 

 

 


