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Planinitiativ detaljregulering Bjørkeåsen 

 

Tiltakshaver: Bjørkåsen Eiendom AS 

Plankonsulent: Plan1 AS 

 

a) formålet med planen 

Utarbeide detaljregulering for nordre og vestre deler av områdeplanen for Bjørkeåsen, sist 

vedtatt 01.11.2011. Delområdene B3, B5 og B7 har i bestemmelsene til områdeplanen krav 

om detaljregulering før bygging. For delområdene B1, B2, B4 og B6 derimot, er det i 

bestemmelsene krav om en digital detaljert situasjonsplan før bygging. 

 

Det er igangsatt byggearbeider innenfor B1 der både rammetillatelse og igangsettings-

tillatelser er gitt. Byggearbeidene er igangsatt. For B2 er det utarbeidet en detaljert 

situasjonsplan som skal danne grunnlag for en nærstående rammesøknad. Dette er et 

mindre delområde på ca. 14,5 dekar. Her er det planer om å komme i gang med 

byggearbeider våren 2021. Tekniske planer for hovedinfrastrukturen er godkjent i 

kommunen, og bygging av denne er tilrettelagt for tilknytning til igangsatte og påfølgende 

boligprosjekter. Det er derfor behov for kontinuerlig byggeaktivitet, samtidig som det er 

ønskelig å tilby varierte boligtyper. 

 

For delområdet B8, der Trysilhus er tiltakshaver, foreligger det forslag til detaljregulering 

som ble behandlet i Plan- og utviklingsutvalget den 26.10.2020, og vedtatt lagt ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Det foreslås at planområdet omfatter byggeområdene B3, B5 og B7. Også tilliggende og 

sammenhengende regulert grønnstruktur, samt deler av regulert vegsystem tas med og 

reguleres i samme plan. Planområdet vil med denne avgrensingen, se vedlagte kart, kunne 

bli ca. 183 dekar. Av dette utgjør byggeområdene ca. 129 dekar. 

 

b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet  

Planområdet ligger innenfor områdereguleringen for Bjørkeåsen, i nær tilknytning til 

Nannestad tettsted, med direkte videreføring av boligbebyggelsen på området Prestmosen/ 

Nannestadmåsan.  

 

Utbygging av boliger på Bjørkeåsen vil føre til at flere mennesker bosetter seg i denne delen 

av kommunen. Flere innflyttere vil tilføre kommunen mer skatteinntekter, og økt etterspørsel 

etter varer og tjenester som er en viktig premiss for utviklingen av sentrumsområdene. Flere 

mennesker vil også bl.a. føre til økt biltrafikk på og mer gang- og sykkeltrafikk langs veger i 

Nannestad. Det vil også bli flere som har behov for barnehageplasser og skoleplasser.  

 

Utbyggingen forutsetter at myra i området skal fjernes. Dette vil påvirke naturgrunnlaget for 

dyr, fugler og innsekter innenfor planområdet, og i første omgang fortrenge dem ut av 

området. Fjerning av myr vil også gi utslipp av CO2. Når utbyggingen er fullført og det igjen 

er etablert grønne områder med ulik vegetasjon, vil noe at faunaene kunne vende tilbake. 

Planlegging av grønne områder bør derfor også ha dette i mente. 
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c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  

Det planlegges den type bebyggelse som er tillatt innenfor gjeldende områdeplan. Det vil bli 

en kombinasjon av konsentrert småhusbebyggelse, ene-/tomannsboliger, og lavblokk/ 

leilighetsbygg. Uteoppholdsarealer og lekeområder vil tilrettelegges innenfor boligområdene. 

De regulerte grønnstrukturområdene skal planlegges for håndtering av overvann, til opphold, 

og med forbindelser til friluftsområder og lysløype utenfor planområdet. Hovedvegstrukturen 

er gitt i områdeplanen, og tekniske planer er godkjent i kommunen. Til denne vegstrukturen 

vil det tilknyttes interne veger for bebyggelsen. 

 

d) utbyggingsvolum og byggehøyder  

I flg. forslag til planstrategi for Nannestad 2020-2023, behandlet i Formannskapet den 

19.08.2020, er boligpotensialet innenfor hele Bjørkeåsen anslått til 700 boenheter. Innenfor 

B1 er det byggemeldt 72 boenheter, mens det innenfor B8 er planlagt ca. 170 boenheter.  

Med de utnyttingsgrader og høyder som er tillatt innenfor Bjørkeåsen, er foreløpige 

beregninger av boligantallet rundt 800. 

 

e) funksjonell og miljømessig kvalitet  

Det planlegges boliger med en boligmiks som kan bebos av barnefamilier, enslige og par, 

dvs. kunne fungere for ulike livsfaser og -situasjoner.  

 

Dersom boligene konsentreres kan man oppnå større sammenhengende grønne 

uteoppholdsarealer som lekeplassene kan være innenfor, som er lett tilgjengelige og 

oversiktlige. Deler av uteoppholds-/lekearealene kan legges i tilknytning til de regulerte 

grønnstrukturområdene. Da er det også enklere å få de grønne områdene til å fungere som 

en del av overvannshåndteringen.  

 

Det vil bli søkt å påvirke naboområdene i minst mulig grad, og det vil bli vurdert ulike 

miljømessige avbøtende tiltak. Det kan være både med grønne arealer innenfor de regulerte 

boligområdene i tillegg til den regulerte grønnstrukturen, grunnvannssperrer, fordrøyning av 

overvann og flomveier. Det vil bli vurdert om det er mulig å opprettholde noe myr i 

grenseområdene, og om det kan f.eks. gjenskapes levevilkår for amfibier i grenseområder.  

 

f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser,  

Den delen av planområdet som består av myr er relativt flatt med svak helning mot vest og 

nordvest. Myrmassene skal fjernes før utbygging, noe som kan utgjøre inntil 3m myr. 

Områder som skal bebygges vil deretter få tilførsel av byggbare løsmasser på ca. 1m.  

 

Småhusbebyggelsen vil tilpasse seg det flate landskapet, dvs. at det blir plate på mark og 

ingen sokkeletasjer. Leilighetsbygg, som er tillatt inntil 5 etasjer, vil bli synlig i dette flate 

landskapet.  

 

De østre deler av planområdet stiger mot nordøst og øst med inntil 10m på det meste. Her 

vil bebyggelsen tilpasses det skrånede terrenget. 

 

Området vil ikke bli synlig fra Fv. 120, bare fra det nærmeste området rundt. Med unntak av 

bebyggelse i naboområdet mot sør, er planområdet omkranset av skog. 
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g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid  

Planområdet ble avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanen for Nannestad, vedtatt 

12.02.2007. Området var klarert for utbygging fra 2011. 

 

I kommuneplanen for 2018-2035 er planområdet til områdeplanen for Bjørkeåsen avsatt til 

framtidig boligbebyggelse, grønnstruktur og veger. Planområdet avgrenses av grønn grense 

mot nord, øst og vest, dvs. at hele områdeplanen ligger innenfor grønn grense. 

 

Forslag til områdeplan for Bjørkeåsen ble førstegangsbehandlet i plan- og utviklingsutvalget 

den 27.08.2007, og sluttbehandlet i Kommunestyret den 26.11.2007. Planen har tilsvarende 

arealformål som vist i kommuneplanen. 

 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok den 01.11.2011 mindre endringer av områdeplanen for 

Bjørkeåsen. Bl.a. gjelder endringene følgende: 

-veger/avkjørsler til vegen V1. 

-skoletomt reguleres om til boligformål (B8). 

-unntak av krav om detaljregulering for B1, B2, B4 og B6 men med krav om digital detaljert 

situasjonsplan.  

-gang- og sykkelveger langs V1. Vestre gang- og sykkelveg langs V1 tas ut under 

forutsetning av at gang- og sykkelveg løses i detaljreguleringer for B3 og B5. 

-avslutning av østre gang- og sykkelveg langs V1. Det tas sikte på å videreføre gang- og 

sykkelveg på østre side fram til gangveg mellom Vargvegen 51 og 53. 

-veg V2 tas ut av planen pga. innsigelse fra Statens vegvesen. 

-tatt inn eget punkt om tillatelse til mellomlagring av masser/torv i bestemmelsene. 

 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok her konkret at delområdene B1, B2, B4 og B6 kan 

behandles som byggesak (med rammesøknad) uten krav om detaljregulering, men med krav 

om digitalisert detaljert situasjonsplan for hvert feltet. Samme ordning ble ikke godtatt for de 

større feltene for B3, B5, B7 og B8. For disse feltene må det utarbeides detaljregulerings-

plan. Plankrav går fram av gjeldende reguleringsbestemmelser, og dette forholder 

planinitiativet seg til. 

 

h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  

Naboområdene, enten det er boligområder eller natur- og friluftsområder, og deres innhold 

av liv og naturlige forutsetninger, vil bli påvirket av utbyggingen i ulik grad.  

Dyre- og planteliv med tilholdssted innenfor planområdet, årlig eller sesongmessig, vil bli 

ødelagt eller fortrengt. Ved tilrettelegging kan noe av dette kunne komme tilbake når 

området har satt seg, og med ulik vegetasjon i grøntområder. 

 

Friluftsinteresser blir mindre berørt i fht. det som har vært oppkjørt av skiløype, da den vil bli 

kjørt opp i en annen trase gjennom planområdet.  

 

i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet  

Det er gjort undersøkelser og vurderinger knyttet til grunnforhold, overvann og 

naturmangfold, og det er utarbeidet rapporter som skal hensyntas og følge planarbeidet. 
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Behov for ytterligere undersøkelser skal vurderes. Det vil bli utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse for detaljreguleringen.  

 

j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart  

De som kommunen mener de mest relevante for dette planarbeidet. For øvrig skjer 

varslingen i hht. plan- og bygningsloven. 

 

k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte  

Det er ønskelig med en god planprosess, og samarbeid/samråd med ulike relevante organer, 

interessenter og naboer.  

Det kan være aktuelt å invitere til åpent møte knyttet til planleggingen, som avholdes 

sammen med kommunen. For øvrig vil kommende planprosess skje i nært samarbeid med 

kommunen, og etter lovens og myndigheters føringer. 

 

l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan 

kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

Planarbeidet vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger vedlegg 1, som gjelder uttak 

av torv på et større område enn 200 dekar. Ser en hele planområdet til områdeplanen for 

Bjørkeåsen under ett, vil uttak av myrmasser kunne bli innenfor et areal som er større enn 

200 dekar. Konsekvensutredningen vil derfor omfatte hele planområdet til områdeplanen. 

 

Det vil bli utarbeidet et planprogram for konsekvensutredningen, som etter kommunens 

godkjenning, vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker, samtidig som det varsles oppstart av 

detaljregulering. I planprogrammet vil det framgå hvilke temaer og forhold som det er særlig 

viktig å belyse og utrede konsekvensene av i fht. forslaget til detaljregulering. Foreløpig er 

det sett på at temaer kan være 

- Forhold til overordna planer og retningslinjer 

- Boligtypologi og befolkning/utbyggingsmønster  

- Forholdet til naturmangfoldloven inkl. biologisk mangfold, naturtyper mm. 

- Uttak av myr, masseforvaltning 

- CO2-utslipp og klimapåvirkning  

- Vannhåndtering inkl. vurdering av flomfare 

- Nærmiljø og friluftsliv inkl. blå-/grønnstruktur 

- Landskap 

- Jordvern 

- Geoteknikk, vurdering av kvikkleire og rasfare 

- Vann og avløp 

- Trafikk, trafikksikkerhet og kollektivløsninger 

- Støy og forurensing 

- Risiko og sårbarhet  

 

 

 

 

BMS/P1/30.10.2020 

 

Vedlegg: Kart med planavgrensing 


