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BAKGRUNN 
Asplan Viak AS har vært engasjert av Opplysningsvesenets fond og dets eiendomsutviklingsselskap 
Clemens Eiendom for å utarbeide en mulighetsstudie for eiendommene 27/1 og 27/626 som innspill 
til rulleringen av kommuneplanens arealdel for Nannestad. Denne høringsuttalelsen gjøres på vegne 
av samme oppdragsgiver og baserer seg på mulighetsstudien og støyberegning utført for samme 
eiendommer. 

 

SAMMENDRAG  

Vi anser eiendommene 27/1 og 27/626 å være bedre egnet for utbygging enn allerede regulerte 
boligområder i tilknytning til Nannestad sentrum, og ber derfor om at disse eiendommene inkluderes 
i ny kommuneplan for Nannestad som boligformål.  
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1. PLASSERING 
Hovedtyngden av arbeidsplassene i regionen er plassert ved Gardermoen hovedflyplass og 
Gardermoen næringspark. Det forventes fortsatt vekst i antall arbeidsplasser, særlig innenfor 
næringsparken, som er under vekst og utvikling. 

Relativ nærhet til arbeidssted og effektiv reisevei anses å veie tungt for familier som velger å etablere 
seg på Nannestad, og Opplysningsvesenets fonds eiendommer ligger svært godt lokalisert i så 
henseende. 

Det er gjennomført en egen støyberegning for eiendommene som viser at det er uproblematisk å 
håndtere veitrafikkstøy innenfor planområdet med de boligtypene som er foreslått. Notat om støy 
med vedlegg er vedlagt denne høringsuttalelsen. 

Ny beregning av flystøy foreligger ikke på det nåværende tidspunkt, men det er rimelig å anta at 
eiendommene ikke vil være berørt av ny flystøysone. Dette ettersom foreløpig beregning viser dette, 
samt at helikoptertrafikk som økte utbredelsen av flystøysonen ved forrige beregning ikke lenger er 
aktuell. Nye støysonekart fra Avinor skulle foreligge i sommer, og en avklaring av dette punktet 
forventes derfor innen kort tid. 

 

Kartet viser eiendommene med stiplet omriss og nye/etablerte smett til Preståsen barneskole, samt etablerte skiløyper og 
stier. 
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2. VEITRAFIKK 
Eiendommene er svært godt plassert med hensyn på å minimere andelen privatbiler som benyttes i 
hverdagen, til fordel for gange- sykkel- og kollektivreiser. 

 
Illustrasjonsplan som viser fremtidig utbygging av eiendom 27/1 og 27/626. 

Utbygging på eiendommene vil generere minimalt med gjennomgangstrafikk i Nannestad, da 
eiendommene ligger i umiddelbar nærhet til E16, som er hovedvei til Gardermoen. Arbeidsreiser til 
Gardermoen hovedflyplass, næringsparken, Jessheim eller Oslo-området vil da ikke belaste øvrig 
bebyggelse i Nannestad med støy, luftforurensning eller veitrafikk.  

Planlagt kollektivterminal ved E16, sør for Preståsvegen er lett tilgjengelig til fots eller med sykkel fra 
eiendommene, noe som gjør det langt mer attraktivt å benytte kollektivtransport til arbeidsreiser. 

Kort avstand til E16 og gang- og sykkelveg mot Gardermoen øker også sannsynligheten for at flere vil 
kunne velge sykkel som transportmiddel til jobb. 

For skoleelever vil opparbeiding av gang- og sykkelvei langs Preståsvegen, samt tiltak som vist i 
mulighetsstudien gjøre det enkelt, trygt og attraktivt å gå eller sykle til barneskole, ungdomsskole og 
videregående skole, samt til fritids- og idrettsaktiviteter på ettermiddagen. 
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Utsnitt som viser gjeldende planer i Nannestad. Brunt felt merket K5 er planlagt ny kollektivterminal. 

Sammenliknet med eksempelvis det regulerte boligområdet på Bjørkeåsen vil hver tur til 
Gardermoen være ca 3km kortere, og ikke gå gjennom Nannestad sentrum. Avstanden fra 
eiendommene til Gardermoen vest og Gardermoen næringspark er hhv 4,5 og 11,5 km. Redusert 
reisevei utgjør da hhv 40 og 20 % reduksjon i avstand, med tilsvarende redusert utslipp, lokal 
luftforurensning og støy. 
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3. KLIMAGASSUTSLIPP  

 
Tall og diagrammer for Nannestad kommunes utslipp i 2016, hentet fra www.miljostatus.no 

Utslipp fra veitrafikk 
Veitrafikk er den største kilden til klimagassutslipp i Nannestad kommune. Reduksjon i utslipp fra 
veitrafikken kan skje på flere måter: 

- Økt andel gange, sykkel og kollektivtrafikk 
- Redusert bruk av kjøretøy/kortere avstander 
- Lavere utslipp fra kjøretøy/elektrifisering 
- Mer effektiv bruk av kjøretøy/bildeling 

Eiendommenes beliggenhet gir gode forutsetninger for redusert klimagassutslipp fra 
persontransport.  

- Det er kort avstand til hovedtyngden av arbeidsplassene i distriktet 
- Det er kort avstand til fremtidig kollektivterminal 
- Det er kort avstand til gang- og sykkelveg mot Gardermoen 
- Det er gode forbindelser for gående og syklende til barneskole, ungdomsskole og 

videregående skole, sentrum og fritidsaktiviteter 
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Utslipp ved opparbeidelse av tomt 
Eiendommene består av skog, i motsetning til deler av allerede regulerte eiendommer innenfor 
reguleringsplanene Bjørkeåsen og Engelsrudhagen som består av myr. 

 
Arealtype (AR5), kilden.nibio.no 

Det vises til Naturvernforbundets innspill til rulleringen av kommuneplanen, der det påpekes at 
myrområder er viktige for å holde tilbake utslipp av klimagasser, og at man ved opparbeiding av 
området til boliger vil slippe disse klimagassene ut i atmosfæren. 

Ved oppdyrking av myrområder ligger estimert totalt utslipp på 55 tonn CO2-ekvivalenter /dekar, slik 
at utslippene ved opparbeiding av Bjørkeåsen blir totalt ca 11.715 tonn CO2 (213 daa myr x 55 tonn 
CO2/daa = 11.715 tonn CO2), tilsvarende 58% av utslippene fra veitrafikken i hele Nannestad 
kommune i 2016. For Engelsrudhagen er tallene lavere, ca 858 tonn CO2 (15,6 daa myr), men likevel 
mer enn dobbelt så høyt som det samlede utslippet i Nannestad fra avfall og avløp i 2016. Det er 
altså snakk om betydelige mengder CO2 som direkte følge av opparbeidelse av myr til boligformål. 

Slike utslipp som følge av opparbeidelse vil komme i tillegg til økte klimagassutslipp, økt støy og økt 
luftforurensning som følge av høyere transportbehov for bosatte på Bjørkeåsen ved arbeidsreiser til 
Gardermoen, da i hovedsak gjennom Nannestad sentrum. 

I tillegg til klimagassutslippene påpeker Naturvernforbundet at arealene på Bjørkeåsen er attraktive 
friluftsarealer og et fint naturområde. Disse forholdene er ikke relevante for eiendommene 
Opplysningsvesenets fond. 
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4. OPPSUMMERING 
Eiendommene som er spilt inn av Clemens tomteutvikling har mange fortrinn foran allerede 
regulerte områder i Nannestad. Eiendommene ligger bedre plassert med hensyn på arbeidsreiser til 
Gardermoen både med bil, sykkel og kollektivtransport, bosatte innenfor eiendommene vil i mindre 
grad bidra til gjennomgangstrafikk i Nannestad sentrum og eiendommene kan opparbeides uten 
store utslipp av CO2. 

Eiendommenes plassering er langt bedre med hensyn på målsettinger og føringer i regional areal- og 
transportplan for Osloregionen. 

Eiendommenes plassering er langt bedre med hensyn på attraktivitet for innflyttere som arbeider i 
området ved Gardermoen. 

Som følge av disse forholdene mener vi at en utbygging av disse eiendommen langt bedre svarer opp 
prioriterte tema i planprogrammet for rulleringen av kommuneplanen, og at eiendommene derfor 
bør inkluderes i ny kommuneplan som utbyggingsområde for boliger. 

Dersom kommunestyret ikke ønsker å inkludere eiendommene i ny kommuneplan som nåværende 
boligområde ber vi om at de likevel avsettes til fremtidig boligområde, eksempelvis gjennom en 
rekkefølgebestemmelse til kommuneplanens arealdel. Dette vil sikre forutsigbarhet for 
eiendomsbesitter, naboer og kommune, og bidra til en bedre planprosess ved fremtidig 
detaljregulering. 
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