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Høringsuttalelse til arealdelen av kommuneplanen for Nannestad kommune, 
knyttet til opprettholdelse av krav om Tverrvegen knyttet til B30 
 
I utlagte forslag til arealdel av kommuneplanen er rekkefølgekravet til B30 om Tverrvegen 
opprettholdt uten noen drøfting av behovet for denne i forhold til den foreslåtte arealutnyttelsen.   
 
Forslag til reguleringsplan for B30 Åsgreina ble i sak PS 9/18 behandlet i planutvalget 6. februar 2018. 
I saken viste Rådmannen til at rekkefølgekravet burde vurderes i den forestående 
kommuneplanrevisjon, og sees i sammenheng med kommunens håndtering av øvrige 
boligreguleringer i området etter at rekkefølgekravet ble lagt på B30. 
 
I ØRP sin planbeskrivelse for forslag til regulering av B30, er det på sidene 28 – 30 gjort grundig rede 
for trafikksituasjonen og historien bak rekkefølgekravet om Tverrvegen. Denne gjennomgangen 
bekrefter etter vår vurdering at rekkefølgekravet på B30 reelt sett var knyttet til behovet som det 
planlagte hotellet ved Stordammen hadde for en trafikksikker og rask tilknytning til Gardermoen. Så 
langt vi har forstått var dette et ufravikelig krav fra Mariott-kjeden som på det aktuelle tidspunkt 
hadde inngått en langsiktig leieavtale på hotellet. Siden det var samme eier både for deler av B30 og 
hotellprosjektet, var den enkleste løsningen å knyttet vegkravet til B30 framfor å revidere den for 
lengst vedtatte reguleringen for hoteltomta. 
Dette underbygges av at halvparten av kostnadene til regulering av tverrvegen ble dekket av 
daværende eier av hotellprosjektet, mens resten ble dekket av kommunen. Det siste fordi en slik veg 
ble ansett som en fordel for videre utvikling av boligområder langs Åsvegen. Videre underbygges det 
av at kommunen som vi påpeker i foran nevnte planbeskrivelse for regulering av B30, ikke har fulgt 
opp med rekkefølgekrav for en rekke andre boligreguleringer som er vedtatt etter at 
rekkefølgekravet på B30 ble vedtatt.  Hvis det var boligene i B30 som reelt sett utløste 
rekkefølgekravet, ville det for å få et realistisk grunnlag for finansiering av Tverrvegen, vært naturlig å 
følge dette opp i etterfølgende reguleringssaker i området. 
 
ØRP har i sin planbeskrivelse for reguleringsplan for B30 Ågreina blant annet skrevet følgende 
vedrørende rekkefølgekravet for tverrvegen:  
«Den planlagte tverrforbindelsen ble aktuell i forbindelse med planene om et storhotell ved 
Stordammen rett vest for B30, hvor forbindelsen direkte mot Gardermoen var viktig. Senere planer 
om golfbane med tilhørende fasiliteter har ytterligere forsterket dette perspektivet. Det mest aktuelle 
i øyeblikket er byggingen av boliger i B30.  
Teknisk sett er det ingen grunn til at et slikt rekkefølgekrav må gjøres gjeldende før igangsettelse av 
boligbygging på B30. Vegsystemet tåler full utbygging av B30 uten at nye veger er påkrevet fra en 
kapasitetsmessig synsvinkel.  
En ny tverrveg er ekstremt kostbar i relasjon til hva B30 alene kan bære av eksterne 
infrastrukturtiltak.  
Behov for utbedringer av vegnettet kan primært henføres til omfattende randbebyggelse på 
betydelige deler av vegen, og den utryggheten som dette skaper for mange gående og syklende langs 
vegen, delvis også på veg til barneskolen i Åsgreina.  
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Diverse tiltak for trafikksikring, bl.a. bygging av gang‐ og sykkelveg langs deler av Åsvegen, kan være 
en bedre strategi for tiltak de nærmeste 10‐20 årene, og det kan være mer hensiktsmessig at 
utbygging av B30 medvirker i et samarbeid med evt. andre utbyggere og det offentlige om dette».  
 
Administrasjonen har i sitt saksfremlegg til behandlingen av planforslaget for B30 Åsgreina skrevet 
blant annet følgende: 
«Det er i kommuneplanens rekkefølgekrav ikke spesifisert at det konkret er den regulerte tverrvegen 
(2008) som må bygges, for å oppfylle rekkefølgekravet. Det synes å kunne være grunnlag for å 
vurdere nærmere, om det kanskje kan være andre mulige, alternative løsninger for å oppnå en bedre 
tverrforbindelse.  
I planforslaget er rekkefølgekravet foreslått knyttet kun til utbygging av BKS1 og 2, lengst sør i 
området, noe som trolig vil kunne bety at disse områdene ikke kommer til å bli bygget ut.  
Vurdering av rekkefølgekravet i denne saken vil også kunne ha betydning for rekkefølgekrav til 
andre områder i Åsgreina. Dette bør gjøres i forbindelse med forestående kommuneplanrullering». 
 
Det savnes, i forbindelse med behandlingen av forslag til ny kommuneplan, en oppfølging av 
vurdering av rekkefølgekravet slik det i saksfremlegget (uthevet ovenfor) til B30 ble beskrevet at 
burde utføres. 
 
Vår henstilling  
Vi henstiller på denne bakgrunn at rekkefølgekravet om bygging av Tverrvegen knyttet til B30 tas ut 
av kommuneplanen. Dersom et rekkefølgekrav skal videreføres bør det knyttes til de mulige prosjekt 
i nærområdet som reelt utløser - eller har behov for - denne vegforbindelsen. 
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