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Avinor 

 
 
 
Vi viser til kommunens brev av 03.09.2018 vedrørende høring og offentlig ettersyn av forslag til 
arealdel i kommuneplan for Nannestad 2018-2035. 
 
 
1. Fremtidige lufthavnarealer på vestsiden - K3 
 
Avinor tar til etterretning at kommunen ikke ønsker å gjøre endringer med hensyn til det fremtidige 
lufthavnarealet K3 ved denne rulleringen av arealdelen, men ber om at rekkefølgekravet i punkt 
12.1 underpunkt 1 i bestemmelser og retningslinjer endres. Som nevnt i vårt brev av 29.05.2018 
tenker Avinor seg en gradvis utvikling av det aktuelle lufthavnarealet med oppstart av regulering av 
arealer i sør fra grensen mot Ullensaker. I den forbindelse vil det være unødvendig å starte med å 
etablere den angitte gang- og sykkelvegen siden dagens gang- og sykkelveg på sørsiden av 
Kneppefeltet fortsatt vil være inntakt og i bruk. Avinor mener at dette rekkefølgekravet først må slå 
inn når dagens gang- og sykkelveg brytes, dvs. når deler av Kneppefeltet reguleres og tas i bruk til 
fremtidig lufthavnformål. 
Avinor foreslår at punkt 12.1 underpunkt 1 får følgende ordlyd: 

K3: Før nordre del av området (Kneppefeltet) tas i bruk til angitt formål, må gang- og 
sykkelveg fra eksisterende gang- og sykkelveg ved rundkjøring Vigstein, til eksisterende 
gang- og sykkelveg langs E16 være ferdig bygget. Dette kravet ivaretas ved utarbeidelse 
av reguleringsplan for området. 

 
Avinor mener at punkt 12.1 underpunkt 2 i bestemmelser og retningslinjer har for snevre 
eksempler på tillatt virksomhet for den utviklingen som forventes innenfor K3. 
Avinor foreslår at punkt 12.1 underpunkt 1 får følgende ordlyd: 

K3: Det tillates flyplasstilknyttet virksomhet, eks. flyoperative driftsfunksjoner, hangar, 
frakt/spedisjon, flyparkering, verkstedvirksomhet og administrative funksjoner tilknyttet 
disse. 

 
 



 
     

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen 
Tlf: +47 67 03 00 00 / Fax: +47 64 81 20 01 
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA 

2. Restriksjonsplan (hinderflater) og byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Oslo lufthavn 
 
Vi registrerer at restriksjonene er lagt inn som hensynssone H190 i punkt 11.2 i bestemmelser og 
retningslinjer med den teksten som Avinor ønsker. Etter det vi kan se av kommuneplankartet som 
nå ligger ute til offentlig ettersyn, er ikke hele hensynssone H190 vist. Det er kun grensen for en 
sikringssone (rød stiplet strek) i nærområdet til rullebanen som er vist. 
Avinor ber om at yttergrensen for restriksjonsplanen (tegning ENGM-P-08) og BRA-kartet (tegning 
ENGM-P-09) tas inn på kommuneplankartet slik at hele hensynssone H190 ivaretas, jf. vårt brev 
av 29.05.2018. Vi er enig at de detaljerte restriksjonene ikke skal vises på arealplankartet, men at 
de heller vises som egne temakart knyttet opp mot arealdelen. 
 
 
3. Turbulensvurderinger  
 
Vi ser at de detaljerte reglene for turbulensvurderinger er beskrevet i planbeskrivelsen. 
Avinor ber om at det i punkt 11.2 i bestemmelser og retningslinjer i tillegg tas inn en setning om at 
det må gjøres turbulensvurderinger før det tillates nye bygg og anlegg i nærområdet til rullebanen, 
jf. vårt brev av 29.05.2018. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Jan Ivar Lunde  
Seksjonsleder  
Masterplaner og arealdisponering 
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