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Forord 

Plan1 AS er engasjert av Bjørkåsen Eiendom AS for å utarbeide forslag til detaljregulering for 

delfeltene B3 - B7, med tilliggende grønnstruktur og tilhørende veger innenfor 

områdereguleringen for Bjørkeåsen. Planområdet er på ca. 260 dekar. Av dette utgjør 

regulerte byggeområder 158 dekar i områdereguleringen. Hensikten er å tilrettelegge for 

boligutbygging innenfor delområdene i hht. gjeldende regulering.  

 

Da det kan være behov for å fjerne torv på Bjørkemåsan innenfor et område på mer enn  

200 dekar, utløser dette krav om konsekvensutredning i hht. §4-1 og §4-2 i plan- og 

bygningsloven. Dette kravet var ikke til stede da områdereguleringen ble utarbeidet og 

vedtatt. 

 

Det er derfor utarbeidet et planprogram for konsekvensutredningen som danner grunnlaget 

for planarbeidet. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, og behovet for 

utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes av Nannestad kommune 

som planmyndighet. 

 

Det ble 30.10.2019 sendt inn et planinitiativ til kommunen etterfulgt av oppstartsmøte den 

18.11.2020, hvor planer for området ble presentert, planprogram og behovet for utredninger 

ble tatt opp. Referat fra oppstartsmøte er forelagt forslagstiller og plankonsulent, og er 

datert 26.11.2020. 
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1. Innledning 

Planområdet til Bjørkeåsen har vært avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanen siden 

1979. Områdereguleringen for Bjørkeåsen ble vedtatt 26.11.2007, med mindre endring 

vedtatt 01.11.2011. Det ble den gang ikke gjennomført noen konsekvensutredning knyttet til 

uttak av torvmasser innenfor planområdet da forskrift om konsekvensutredninger ikke hadde 

et slikt krav. Gjeldende forskrift har krav om konsekvensutredninger ved uttak av torv på et 

område større enn 200 dekar. Nannestad kommune ønsker at konsekvensutredninger 

gjennomføres i fbm. at det startes arbeid med detaljregulering for et større område innenfor 

områdereguleringen. 

 

1.1 Beskrivelse av planområdet 

Planavgrensningen til konsekvensutredningen følger avgrensingen til områdereguleringen for 

Bjørkeåsen, samt den delen av regulert hovedadkomstveg som går over myr fram til og med 

regulert hensynssone vannstreng (mørk blå strek), til sammen ca. 335 dekar. Området som 

skal konsekvensutredes vil også omfatte delområder der det ikke er krav om detaljregulering 

innenfor Bjørkeåsen, samt B8 som ha hatt forslag til detaljregulering ute til offentlig ettersyn.  

 

Det er også vurdert muligheten for å utvide området som konsekvensutredningen skal 

omfatte (lys blå strek), ca. 33 dekar. Dette området knytter seg til regulert veg og kulvert, 

og en åpen jordbruksgrøft som også kan håndtere overvann fra den nordøstre delen av 

Bjørkeåsen. I tillegg omfatter arealet tidligere oppdyrket myr, som ønskes kvalitetshevet ved 

tilføring av masser fra utbyggingsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myrområdet utgjør ca. 230 dekar. Den delen av planområdet som består av myr er relativt 

flatt med svak helning mot vest og nordvest. Torvmektigheten varierer mellom ca. 1m og  

ca. 3,5m.  
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På kartet under er skogsarealet som ikke består av myr, markert ut med grønne streker. Det 

er på ca. 108 dekar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har tidligere vært torvuttak på myra, og myra har med dette blitt delvis drenert. 

Området i øst som ikke er myr, er 

bevokst med lauv- og bartrær, mens det 

er spredte mindre furutrær ute på myra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er igangsatt fjerning av torvmasser i fbm. rigging, pågående arbeider med infrastruktur 

og klargjøring av byggetomt innenfor BK1.  

 

Planområdet grenser til boligbebyggelse 

og barnehage i sør, til skogsområde i 

nordøst og øst, myrområde i vest, 

myrområde, jord- og skogsområde i nord 

og nordvest.  
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I flg. kvartærgeologisk kart ligger hoveddelen av planområdet under marin grense og består 

av tykke havavsetninger, torv og myr, mens de østre delene består av tynn morene, og bart 

fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Utførte grunnundersøkelser viser at myrområdet består 

av torv over et tynt sandlag over leire.  

Kartet under er kopiert fra NGU sin kartportal. 

Det viser også at naboområdene i sør har bestått 

av torv og myr med benevnelse Nannestadmåsan 

og Prestmåsan, som opprinnelig utgjorde den 

søndre del av Bjørkemåsan. Det utbygde området 

utgjør minst like mye areal som myrområdet 

innenfor planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Eiendomsforhold 

Eiendommene innenfor planområdet eies av følgende: 

Gnr. 151/24 eies av Bjørkåsen Eiendom AS 

 

Innenfor regulerte vegarealer er i tillegg del av eiendommene gnr. 151/6 og 152/52.  

Det utvidede arealet i nord omfatter del av gnr. 151/2.  

 

1.3  Forslagsstiller 

Tiltakshaver er Bjørkåsen Eiendom.  

 

Følgende konsulenter er engasjert: 

Plankonsulent er Plan1.  

Konsulent med ansvar for overvannshåndtering, grønnstruktur, naturmangfold, trafikk- og 

støyutredninger er Norconsult, Løvlien med geoteknikk, og Multiconsult med miljø.  

 

1.4  Organisering, myndighet, prosess 

Arbeidet organiseres av ei arbeidsgruppe som består av representanter for Bjørkåsen 

Eiendom og Plan1. Det er løpende kontakt med engasjerte konsulenter.  

 

Utredningsarbeider følger plan- og bygningsloven samt forskrift om konsekvensutredning, og 

skjer i samråd med kommunen.  

 

Nannestad kommune er planmyndighet. Kommunen har blant annet ansvar for å:  

- avklare overordnede rammer for plan- og utredningsarbeidet i oppstartsmøtet  

- være i nødvendig dialog med forslagsstiller i fbm. planarbeidet  

- behandle og fastsette planprogram etter at dette har vært på høring  

- behandle og legge konsekvensutredning ut til offentlig ettersyn sammen med forslag til 

  detaljregulering  

- behandle og vedta endelig konsekvensutredningen og detaljreguleringen  
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Planarbeidet følger krav til medvirkningsprosesser som er gitt gjennom lov og forskrift. Det 

vises her til kapittel 6. 

 

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

interessenter og naboer. I planprosessen vil det 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. 
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2. Formål med planarbeidet  

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere delområdene B3, B5 og B7 i hht. gjeldende 

områderegulering, samt delområdene B4 og B6 som har krav om en detaljert digital 

situasjonsplan. I tillegg vil regulert grønnstruktur beliggende inntil disse delområdene, samt 

tilliggende vegarealer inngå i detaljreguleringen. 

 

Byggeområdene vil bli regulert til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og til 

lavblokker. Det er ønskelig å legge til rette for småskala næringsvirksomhet som passer inn i 

boligmiljøet innenfor B4 og B6, slik områdereguleringen åpner for. Det kan f.eks. være en 

dagligvarebutikk, kiosk/kafe, frisør, kontorfellesskap, og andre servicefunksjoner, som gir 

boligområdet bedre kvaliteter og knytter det sammen. 

 

Grønnstrukturområdene vil bli regulert med ulike funksjoner og ulik grad av tilrettelegging.  

 

Hovedadkomstveger er allerede regulert, men tas med da det vil bli regulert nye kryss i vest 

med frisikt, trafikksikringstiltak som fortau, og busstopp.  

 

Sammen med utarbeidelsen av overnevnte detaljregulering, skal det utredes konsekvenser i 

tilknytning til uttak av torvmasser på et område som er større enn 200 dekar på Bjørkeåsen. 
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3. Overordnede rammer og premisser 

 

3.1  Statlige forutsetninger 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023. 

Vedtatt ved kgl.res. 14.05.2019. 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene 

skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, 

og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.  

 

Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på 
åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar.  
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse 
utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. 
Planlegging er et av deres viktigste verktøy. Regjeringen har bestemt at FNs 17 
bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i 
vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del 
av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 
 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Fastsatt ved kgl.res. av 26.09.2014. 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 

og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 

byutvikling. 

 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 

å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 

og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer.  

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

Fastsatt ved kgl.res. 28.09.2018.  

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på 

og tilpasses klimaendringene. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (T-2/08) 

Skal synliggjøre og styrke barn- og unges interesser i planleggingen av det fysiske miljø. 

Retningslinjene skal trygge arealer som brukes av barn og unge ved at de sikres mot 
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forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Planprosessen skal legges til rette for 

deltakelse av barn og unge. Retningslinjene slår fast at det ved omdisponering av arealer 

som benyttes til lek og opphold, skal skaffes til veie fullbyrdige erstatningsarealer. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (T-5/99B) 

Skal ivareta den overordnede målsetningen om bedret tilgjengelighet for alle. Det er særlig 

fokus på personer med nedsatt funksjonsevne og prinsippet om universell utforming. Målet 

er at alle skal kunne bruke de samme fysiske løsningene i så stor grad som mulig, enten det 

er bygninger, uteareal eller transportmidler. 

 

Statsforvalterens forventningsbrev 2021 

Brev datert 28.01.2021 med vedlegg. 

Brevet er rettet direkte til kommunene i Oslo og Viken. Relevante temaer for denne 

konsekvensutredningen er bl.a. samfunnssikkerhet og beredskap, bærekraftig utvikling og 

klimaendringer, naturmangfold må ivaretas, jordvern og landbrukets øvrige arealinteresser. 

Vedlegget til forventningsbrevet gir føringer for kommunenes arealplanlegging. Disse 

prioriteringene tar utgangspunkt i de nasjonale forventningene og øvrige relevante 

styringsdokumenter, og har et særskilt fokus på utfordringer knyttet til arealbruk i Oslo og 

Viken. Det går bl.a. ut på bærekraftig arealutvikling, samfunnssikkerhet, klimatilpasning og 

naturbaserte løsninger, jordvern og økt matproduksjon, naturmangfold og sammenhengende 

blågrønne strukturer, og masseforvaltning. 

 

3.2  Regionale forutsetninger 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

Vedtatt i Akershus fylkesting den 14.12.2015 og i Oslo bystyre den 16.12.2015.  

I planen framheves det at et utbyggingsmønster med konsentrert vekst, dvs. begrenset til 

noen steder, gir grunnlag for levende byer og tettsteder med bedre handels-, service- og 

kollektivtilbud. Videre at flere kan gå og sykle i hverdagen. For å få til dette må stedene 

utvikles med flerfunksjonalitet og kvalitet i sentrum, høy arealutnyttelse, gode bomiljøer som 

kan appellere til en bredt sammensatt befolkning, og gangavstand mellom funksjonene. 

Fotgjengere, syklister og gode knutepunkt for kollektivtransport må prioriteres. 

 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus  

Vedtatt i Akershus fylkesting 24.10.2016.  

Den regionale planen inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og 

helhetlig masseforvaltning. Målene med planen er å  

• sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i Akershus  

• sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering  

• sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser  

• redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og 

massetransport 

 

Regional plan for klima og energi i Akershus 

Vedtatt i Akershus fylkesting 18.06.2018. 

Målet med planen er å redusere klimagassutslippet i Akershus med 55% innen 2030, og  

85-90% innen 2050 sammenlignet med utslippsnivået i 1991. 
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3.3  Kommunale forutsetninger 

Kommuneplan 

Bjørkeåsen er i gjeldende kommuneplan for Nannestad 2018-2035, med ikrafttredelse 

14.05.2019, 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. 

 

Kommunedelplan for naturmangfold 2019-2026 

Vedtatt av kommunestyret den 26.03.2019. 

Kommunedelplan for naturmangfold er et retningsgivende styringsverktøy for kommunen i 

arbeidet med å ta vare på naturmangfoldet i kommunen. Planen skal bidra til å løfte 

naturforvaltningen og bidra til at det blir lettere å prioritere ivaretagelse av verdifull natur i 

arealforvaltningen. Naturmangfoldet skal være en viktig premiss i kommunens forvaltning. 

 

I kommunedelplanen er det bl.a. følgende mål i fbm. reguleringsplaner: 

Nannestad kommune skal ivareta naturmangfold gjennom kommunal planlegging, drift og 

saksbehandling. Særlige mål knyttet til nye utbyggingsområder:  

• Øke kvaliteten og omfanget av de blå-grønne flatene  

• Integrere det naturlige grønne-blå i tette utbyggingsområder  

• Sikre naturverdier og bevare og øke biologisk mangfold  

• Ha fokus på lokal overvannsdisponering 

 

Klimastrategi for Nannestad kommune 2020–2030  

Vedtatt av kommunestyret 05.05.2020. 

I flg. klimastrategien skal Nannestad kommune:  

1. redusere klimagassutslippene fra kommunens drift  

2. vektlegge klima når vi styrer, planlegger og utvikler kommunen, herunder i 

    arealplanleggingen og i dialog med bygge- og anleggsbransjen  

3. være robust i møte med klimaendringer  

4. gjøre det lettere å kjøre buss, sykle, gå og bruke klimavennlige kjøretøy  

5. bidra til at jordbruksnæringa oppnår nasjonale mål om matsikkerhet på en bærekraftig og 

    klimavennlig måte, og at skogen utvikles som karbonlager og ressurs  

6. legge til rette for at innbyggere og næringslivet tar gode miljøvalg 

 

Trafikksikkerhetsplan 

Vedtatt i kommunestyrets den 19.03.2018. 

Trafikksikkerhetsplanen skal være et styringsverktøy for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid 

og danne grunnlag for prioritering og gjennomføring av aktuelle trafikksikkerhetstiltak, både i 

kommunal og fylkeskommunal regi. 
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3.4  Reguleringsplaner i området 

Områderegulering for Bjørkeåsen ble vedtatt i kommunestyret den 26.11.2007, med mindre 

endringer vedtatt enstemmig i Plan- og utviklingsutvalget den 01.11.2011.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljregulering av Veg fra Bjørkeåsen og Fv 120 (Bjørke kirke) vedtatt 09.11.2011. Denne 

regulerer nordre del av hovedadkomstvegen inn til Bjørkeåsen. I tillegg til ny rundkjøring i 

Fv. 120, reguleres kjøreveg, gang- og sykkelveg og annen veggrunn, samt et tosidig belte på 

15m til jordbruk der vegen krysser dyrket mark, og til skogbruk der den krysser myrareal. I 

flg. bestemmelsene skal arealene regulert til jordbruk og skogbruk holdes fri for vegetasjon 

som overstiger 1m over terreng. 
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Sør for planområdet gjelder i tillegg følgende reguleringsplaner: 

 

Preståsen nord vedtatt 03.10.1983      Prestmosen nord felt C vedtatt 11.05.1998,  

som utgjør detaljering av område C i planen fra 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I reguleringsplanen for MyCube Prestmosen Nord vedtatt 04.05.2017, er hovedadkomsten 

fra Prestmosvegen regulert med kjøreveg, gang- og sykkelveg langs østsiden og fortau langs 

vestsiden, annen veggrunn, samt tosidig busstopp i vegbanen.  

Planen er en endring av deler av reguleringsplanen vedtatt 11.05.1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehage på Prestmosen vedtatt 06.02.2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Forslag til detaljregulering for delfelt B8 innenfor Bjørkeåsen har vært førstegangsbehandlet 

og utlagt til offentlig ettersyn fram til 23.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er også i november 2020 varslet oppstart av områderegulering av kommuneplanens 

område B18a og 18b, som ligger sørvest for Bjørkeåsen. Planområdet er på ca. 140 dekar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse planene og planforslagene viser at Bjørkeåsen ligger i og i tilknytning til planavklarte 

områder. 
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4. Alternative utviklingsmuligheter, 0-alternativet 

Det er allerede satt i gang større arbeider innenfor og i tilknytning til planområdet, i tråd 

med områdereguleringen og gitte tillatelser i kommunen.  

I flg. reguleringsbestemmelsene  

«2.1.2 Det skal foreligge digital detaljert situasjonsplan for B1, B2, B4 og B6.» 

 

For B1 foreligger det godkjent situasjonsplan, og det er gitt ramme- og igangsettings-

tillatelser for grunnarbeider og bebyggelse. Det er også nærstående planer for utbygging 

innenfor B2 i hht. gjeldende områdeplan. Kommunen har ønsket at B4 og B6 skal inngå i 

detaljreguleringen, slik at framtidig utbygging skjer i hht. en samlet plan og med like 

bestemmelser. 

 

«2.1.4 Det skal foreligge godkjente tekniske planer for veg, vann og avløp, utarbeidet i tråd 

med kommunens VA-norm, og tekniske anlegg (adkomstveger, veger, gangveger, 

vannforsyningsanlegg og avløpsnett) skal være opparbeidet fram til og langs det delområdet 

som skal bebygges (jfr Plan- og bygningslovens § 67).» 

 

Tekniske planer er godkjente, og deler av infrastrukturen er på plass mens resten vil være 

det før bebyggelse tas i bruk.  

 

«2.10 Intern mellomlagring av masser/torv tillates. Lokalisering av og størrelse på 

massedeponier, samt avvikling av deponiene skal avklares som del av detaljreguleringen for 

hvert delområde. Maksimal mellomlagringstid er 4 år.» 

 

Det er tatt ut torv innenfor deler av arealene i planområdet som er under utbygging, og som 

er mellomlagret innenfor planområdet.  

Plan- og utviklingsutvalget innvilget i møte den 17.08.2020 søknad om dispensasjon fra 

arealformål for etablering av torvlager på Slettmoen innenfor gnr. 113/4 og 11.  

Dispensasjonen ble gitt midlertidig for en periode på 3 år med formål om å regulere området 

for videre bruk. Dersom området ikke er ferdig regulert i løpet av dispensasjonens varighet, 

skal massene fjernes og kjøres til annet godkjent mottak. 

 

0-alternativet  

Dette foreslås å være gjennomføring av utbygging av tiltak innenfor planområdet i hht. gitte 

tillatelser og vedtatt regulering. Dette medfører bl.a. at det fortsatt ikke vil være plankrav for 

B4 og B6. I flg. bestemmelsene skal eksisterende vegetasjon i friområdene skal tas vare på 

og skjøttes på måter som ivaretar områdenes funksjon som friområder, og de skal gis en 

tiltalende utforming. Det åpnes for å anlegge turveger og løyper i friområdene fram til 

eksisterende stier og skiløyper, og det kan også tillates innretninger og anlegg i friområdene 

som øker områdets funksjon som friområde. 

 

Alternative utviklingsmuligheter 

Arealformål er gitt gjennom vedtak av gjeldende kommuneplan og områderegulering med 

tilhørende bestemmelser. Eventuell alternativ arealbruk må behandles gjennom plan-

prosesser i hht. plan- og bygningsloven. Utredningsarbeidet tar derfor utgangspunkt i 

vedtatte planer for Bjørkeåsen.   
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5. Problemstillinger 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017. Formålet med 

forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 

forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller 

tiltak kan gjennomføres. 

 

I konsekvensutredningen for Bjørkeåsen anses følgende temaer å være viktig å belyse eller 

kvittere ut: 

 

- 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 

- Kulturminner 

- Landskap 

- Jordvern 

- Geoteknikk, vurdering av kvikkleire og rasfare 

- Vann og avløp 

- Trafikk, trafikksikkerhet og kollektivløsninger 

- Støy og forurensing 

- Risiko og sårbarhet  

 

5.1 Forhold til overordna planer og retningslinjer 

Det kan være vanskelig å imøtekomme overordna målsetninger om kutting i 

klimagassutslippet med fjerning av torv innenfor planområdet for å muliggjøre utbygging. 

Det vil bli søkt at myr utenfor planområdet blir berørt i minst mulig grad for å hindre 

ytterligere klimautslipp.  

 

Med et høyt fokus på overvannshåndtering vil planleggingen være med på å bidra til at 

området forberedes på og tilpasses klimaendringer. 

 

Det skal sørges for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser for å oppnå 

forsvarlig ressursforvaltning.  

 

Bærekraftmål skal legges til grunn for planleggingen. 

 

Planarbeidet anses å være i hht. kommunale planer. Det være seg gjeldende kommuneplan, 

der området er avsatt til byggeområde og grønnstruktur, noe også vedtatt reguleringsplan. 

I kommunedelplanen for naturmangfold er ikke Bjørkemåsan avsatt som et lokalt viktig 

område, da myrområdet er ansett å være tapt. Planarbeidet vil likevel forholde seg til mål i 

planen knyttet til utbyggingsområder.  

 

Planleggingen skal bidra til at Nannestad får et utbyggingsmønster med konsentrert vekst, 

som gir grunnlag for et levende tettsted med bedre handels-, service- og kollektivtilbud.  
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Det vil bli lagt opp til at flere kan gå og sykle i hverdagen, og gode bomiljøer som kan 

appellere til en bred sammensatt befolkning. 

 

Tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet skal prioriteres.  

 

Utredningsbehov 

Beskrive konsekvenser av tiltaket i fht. relevante overordna planer. 

 

5.2  Boligtypologi og befolkning/utbyggingsmønster 

Det planlegges den type bebyggelse som er tillatt innenfor gjeldende områdeplan, med en 

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

leilighetsbygg. Boliger vil ha en boligmiks som kan bebos av barnefamilier, enslige og par, 

dvs. kunne fungere for ulike livsfaser og -situasjoner.  

 

I gjeldende bestemmelser er det åpnet for småskala næringsvirksomhet i byggeområder for 

boliger langs V1, som passer inn i boligmiljøet og som ikke er til sjenanse for tilliggende 

leiligheter eller er trafikkskapende. Det er ønskelig å tilrettelegge dette innenfor delområdene 

B4 og B6, som en detaljvareforretning, kiosk/kafé, samt fellesfunksjoner som bidrar til å 

knytte utbyggingsområdet sammen. Her vil det også ses på mulighet for busstopp langs 

hovedvegen ved disse delområdene, samt torg og et felles grøntareal. 

 

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.  

 

Planområdet ligger innenfor områdereguleringen for Bjørkeåsen, i nær tilknytning til 

Nannestad tettsted, og en 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 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 barnehage-

plasser og skoleplasser.  

 

Utredningsbehov 

Det vil bli utarbeidet mulighetsstudie i fbm. detaljreguleringen som grunnlag for 

planleggingen av bebyggelse innenfor delområdene. Ytterligere utredninger i fbm. 

konsekvensutredningen anses det ikke behov for. 
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5.3 Forholdet til naturmangfoldloven inkl. biologisk mangfold, naturtyper mm. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det vurderes hvordan natur og biologisk mangfold 

berøres, og om nødvendig gjennomføre en naturfaglig utredning om forekomster av viktige 

naturtyper og biologisk mangfold. Det skal gjennomføres naturtyperegistrering og 

artsinventering i felt. Registreringen skal suppleres med en beskrivelse av hvilke naturverdier 

som skal bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje. 

 

Mye av den store "svampen" nede i Midtbygda, Bjørkemåsan/Nannestadmåsan, er blitt utsatt 

for torvuttak helt fram mot 1960-tallet, vesentlig til strø. De siste åra har det foregått 

drenering og boligbygging fra sør innover dette store myrområdet. 

Flyfoto fra Norge i Bilder: 

1970                                                   og  2020    

I rapporten Kartlegging og verdisetting av naturtyper i Nannestad kommune, Siste sjanse 

rapport 2003 – 8 er Bjørkemåsan omtalt slik: 

«103 Bjørkemåsan Intakt lavlandsmyr Lokalt viktig  

Rødlistede karplanter (0), rødlistet vilt (0), andre rødlistede arter (0)  

Myra er vurdert som lokalt viktig i verneplan for våtmarker» 

I rapporten er ikke lokalitetene vist i kart, så det er vanskelig å si hvor denne lokaliteten er, 

og/eller hvordan den er avgrenset. Det står i rapporten også at mye av Bjørkeåsen/ 

Nannestadmåsan er utsatt for omfattende torvuttak, samt drenering fra sør i forbindelse med 

boligbygging. 

 

I kommunedelplanen for naturmangfold i Nannestad 2019 – 2026 står det at Bjørkemåsan er 

et av områdene som er løftet frem i planprosessen, men som ikke er tatt med videre som 

lokalt viktig område eller som potensielt kartleggingsområde. Årsak er det som står med 

kursiv tekst: 

«Bjørkemåsan. Forslag: Avsette område som lokalt viktig område for Nannestad og som 

viktig område for fugl, da bl.a. dette er eneste kjente sted der storspove fortsatt hekker i 

kommunen.  

Området er avsatt til byggeområde i kommuneplanen. Arbeidet med reguleringsplanarbeidet 

er startet, og myrområdet er ansett å være tapt.» 



19 
 

Definisjoner kopiert fra kommunedelplanen for naturmangfold: 

Naturmangfold er summen av biologisk mangfold, mangfoldet av landskapsmessig mangfold, 

og geologisk mangfold.  

Biologisk mangfold er mangfoldet av økosystemer, arter og genetiske variasjoner innenfor 

artene, og de økologiske sammenhengene mellom disse.  

Art er en samling med individer som kan krysse seg med hverandre og utveksle gener. 

 

I forbindelse med utbyggingen på Bjørkeåsen har det vært behov for utredninger av 

naturverdier/biologisk mangfold. Bakgrunnen for dette er at gjeldende reguleringsplan ble 

vedtatt før naturmangfoldlovens ikrafttreden i 2009. Det har blitt foretatt nye kartlegginger 

og vurderinger av planen i henhold til naturmangfoldloven §§8-12.  

 

Det vises til rapport utarbeidet av Rambøll, datert 28.06.2018, med vurdering av områdets 

natur i forbindelse med utbyggingsplaner, og var ment å oppfylle kravene til utredning i 

forbindelse med byggesaksbehandlingen. Utredningen som ble foretatt innebar en 

gjennomgang av tilgjengelig informasjon om området, f.eks. fra Miljødirektoratets 

Naturbase, Artsdatabankens Artskart, samt informasjon fra tidligere planprosesser i 

nærområdet. Det ble også utført supplerende kartlegging i området.  

 

Utredningen viser at det ikke er registrert naturtypelokaliteter innenfor planområdet, men 

det er registrert flere i områdene rundt. Sør, vest og nordvest for planområdet dominerer 

ravinelokaliteter med innslag av gammel boreal lauvskog og rik blandingsskog. Nordøst for 

planområdet, ved- og på andres siden av E16 finnes det relativt store lokaliteter med 

naturtypen «intakt lavlandsmyr i innlandet». 

 

Det er relativt få artsregistreringer innenfor planområdet i Artsdatabankens Artskart, men det 

er registrert både arter med livskraftige bestander og rødlistearter innenfor planområdet. Det 

er stort sett fugler, og de fleste registreringene er relativt ferske. Det er også registrert flere 

forekomster av fremmede, svartelistede plantearter i nærheten av planområdet. 

 

Det ble ikke identifisert hittil uregistrerte naturtypelokaliteter eller rødlista plante- eller 

mosearter i forbindelse med feltregistreringene. 

 

Skogen veksler også noe mellom arealer dominert av furu på høyder/koller i terrenget, med 

mer dominans av gran i forsenkninger/lavereliggende arealer. Et område i den helt nordlige 

delen av planområdet er dominert av bjørk, med innslag av furu, med svært tett 

blåbærdekke i feltsjiktet. Skogen i området generelt framstår som relativt triviell, vanlig 

blåbær/svak lågurtskog med innslag av fuktsig/fuktdrag. Stedvis er løsmassedekket 

sparsomt, og det finnes noen små arealer med tendenser mot blokkmark i hellinga ned mot 

myra. Disse forskjellene harmonerer bra med informasjonen som framkommer i NGU sitt 

løsmassekart over området.  

 

I flg. Gårdskart NIBIO er skogen i øst av middels til høy bonitet. 
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Under er kart kopiert fra rapporten utarbeidet av Rambøll i juni 2018: 

 

 

Rødlistearter:  

storspove (VU), 

hettemåke (VU) 

fiskemåke (NT)  

stær (NT) 

gulspurv (NT)  

taksvale (NT)  

har vært registrert 

innenfor planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registreringene er relativt nye og flere av artene er registrert i området over flere år. Dette 

gjelder blant annet storspove, som er en art som i hovedsak er knyttet til åpne landskap som 

myrer, dyrkamark, lyngheier og/eller strandenger. Arten overvintrer hovedsakelig på de 

britiske øyer. At storspova er registrert i området mer eller mindre jevnlig over flere år 

indikerer at området har verdi som funksjonsområde/leveområde for arten. 

 

Kopi fra Artsdatabanken november 2020, med påføring av type fugler: 

 

Kartet viser at det også er registrert vipe innenfor 

planområdet i 2020. 
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Det foreligger også et notat av Rambøll med vurdering av potensielle storspovehabitater i 

nærheten av Bjørkeåsen, datert 05.09.2018. I dette notatet ble det gjort en vurdering av 

nærliggende områder ved Bjørkeåsen som vil kunne ha funksjon som funksjonsområde for 

storspove. Hensikten med notatet var å gi en vurdering av potensielle habitater for 

storspove. Vurderingen ble gjort som en skrivebordsstudie, ved bruk av informasjon fra 

Miljødirektoratets Naturbase, flyfoto, vegetasjonsinformasjon fra NIBIO sin kartløsning, 

Kilden, og informasjon fra Artsdatabankens Artskart. Det ble vurdert om og hvor det finnes 

arealer som samsvarer med storspovas habitatskrav. I tillegg ble aktuelle områder oppsøkt 

og vurdert i felt.  

 

Det ble i notatet konkludert med at hvis storspova mister sine leveområder ved Bjørkeåsen, 

antas det at individene vil kunne finne andre habitater/leveområder i nærheten. Det er 

arealene på Hetåkermåsan som umiddelbart utpeker seg som et aktuelt habitat, og der er 

det også registrert forekomster av storspove. I tillegg vil arten kunne finne andre 

leveområder i jordbrukslandskapet, men på områder hvor de ikke risikerer å bli tatt av 

slåmaskin eller andre jordbruksmaskiner. Dette innebærer kantsoner og/eller beitearealer i 

tilknytning til større åpne, fulldyrka områder. Det er identifisert 9 ulike potensielle habitater 

innenfor en radius på ca. 4 km fra Bjørkeåsen. Det ble likevel vurdert at det er ingen 

garantier for at de individene som eventuelt fortrenges fra Bjørkeåsen, finner og tar i bruk 

disse andre områdene.  

 

I fbm. detaljplanleggingen av delfeltet B8 utarbeidet Rambøll et supplerende notat om 

naturmangfold for Bjørkåsen, datert 25.06.2020. Notatet bygger på eksisterende kunnskap 

presentert i prosjektets rapporter, brev og utredninger, samt egne undersøkelser i offentlige 

databaser og rapporter. Det ble konkludert at delområdet B8 gir et relativt lite bidrag til 

områdets funksjon for rødlistede fuglearter, amfibier og økosystemtjenester fra myr. 

Kunnskapsgrunnlaget ble vurdert som tilstrekkelig for reguleringen av delområde B8. 

 

Andre rapporter som omhandler et område sør for planområdet der det er regulert 

veganlegg fram til planområdet, er følgende: 

 

-Naturverdier i planområdet Prestemosen Nord, datert 20.5.2017, Biofokus. 

-Forslag til avbøtende tiltak ved Prestmosen N, tilrettelegging for amfibier i planområdet, 

 2017, Biofokus. 

-Vurdering av tiltak i forhold til amfibier, spesielt salamandere, ved Prestemosen ved 

 Nannestad, datert 24.03.2020, BioFokus. 

-Vurdering av utbygging på Bjørkmåsan med hensyn til amfibier, datert 18.09.2020, 

 Norconsult. 

 

Utredningsbehov 

Det er ikke behov for ytterligere utredninger av biologisk mangfold og naturtyper generelt for 

hele Bjørkeåsen. Det skal utredes hvordan det kan legges til rette for plante- og dyreliv etter 

uttak av torvmasser og planlagt utbygging innenfor byggeområdene og i grønnstrukturen.  

 

Det bør utredes livsgrunnlag for bevaring av amfibier som måtte være innenfor Bjørkeåsen 

eller som berøres av utbyggingen her. Dette må ses i sammenheng med tiltakene som er 

gjort på Prestmosen, som utbyggingsprosjektet til MyCube og barnehagetomta. 
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Det skal redegjøres for hvordan utbyggingen ivaretar særlige mål i kommunedelplanen for 

naturmangfold knyttet til nye utbyggingsområder, som gjelder å: 

øke kvaliteten og omfanget av de blå-grønne flatene  

integrere det naturlige blå-grønne i tette utbyggingsområder  

sikre naturverdier, bevare og øke biologisk mangfold   
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5.4 Uttak av myr, masseforvaltning 

I flg. Kilden (NIBIO) består myra innenfor Bjørkeåsen av dyp myr som er lite omdannet, og 

med nøysom vegetasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I flg. tidligere økonomisk kartverk er myra mer enn 1m dyp, og øvre torvlag er lite 

omdannet. Kartutsnittet under kopiert fra Gårdskart NIBIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I flg. rapport utarbeidet av Rambøll, datert 28.06.2018, er myra i stor grad påvirket, både av 

grøfting (særlig i kantene), og at det tidligere har vært omfattende torvuttak. Dette er synlig 

ved at mindre fuktighetskrevende/-tolerante arter trekker inn i myra, og også trær har 

begynt å etablere seg. Det ble ikke funnet arter som tilsier at myra er spesielt rik som 

tranebær, hvitlyng, bjønnskjegg, molte, røsslyng, myrull, smalsoldogg og rundsoldogg. Det 

ble ikke gjort funn på myra som fyller kravene til naturtypen intakt lavlandsmyr, da dette 

krever at det ikke er gjort så omfattende inngrep i lokaliteten som det er gjort på denne 

myra.  
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Løvlien Georåd AS har i fbm. utarbeidelsen av reguleringsplanen for Bjørkeåsen gjort 

torvdybdemålinger og stabilitetsvurdering. Rapport 07-67 nr. 1, datert 24.07.07.  

Selve Bjørkemåsan ligger på kote 198 – 199. Myrområdet avgrenses av et tørrere område i 

øst, av utbygd boligområde i sør, og av skråning i vest. Torvmektigheter er i gjennomsnitt på 

ca. 1 – 2,5 meter i østre og ca. 3 meter i vestre deler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I flg. gjeldende reguleringsbestemmelser tillates intern mellomlagring av masser/torv. 

Lokalisering av og størrelse på massedeponier, samt avvikling av deponiene skal avklares 

som del av detaljreguleringen for hvert delområde. Maksimal mellomlagringstid er 4 år. 

Det er tatt ut torv på deler av arealene innenfor planområdet som er under utbygging. 
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Plan- og utviklingsutvalget innvilget i møte den 17.08.2020 søknad fra Nordby 

Eiendomsselskap AS, om dispensasjon fra arealformål for etablering av torvlager på 

Slettmoen innenfor gnr. 113/4 og 11. Dispensasjonen ble gitt midlertidig for en periode på  

3 år med formål om å regulere området for videre bruk. Dersom området ikke er ferdig 

regulert i løpet av dispensasjonens varighet, skal massene fjernes og kjøres til annet 

godkjent mottak.  

 

Torva som tas ut skal benyttes som en ressurs fremfor deponering. Nordby Eiendomsselskap 

og Nordby Maskin har ønske om at torva benyttes på best mulig måte og arbeider med ulike 

alternativer. Det vurderes å benytte torva til produksjon av matjord, som energikilde til 

fjernvarme eller til produksjon av biokull. Å benytte torva på best mulig måte er viktig med 

tanke på klima og utnyttelse av ressursen.  

 

Løsmassene som benyttes i byggeområdene kommer fra grustaket på Slettmoen som Nordby 

Maskin driver, og fra pukkverk. 

 

Jfr. regional plan for masseforvaltning skal det etterstrebes best mulig massebalanse og 

gjenbruk av overskuddsmasser. I den grad overskuddsmasser tas ut av et 

utbyggingsområde, skal de så langt det går brukes til samfunnsnyttige formål. Det bør søkes 

etter løsninger der mottak og mellomlager av overskuddsmasser samlokaliseres med 

områder for uttak av byggeråstoff, eller inngår som del av etterbruken etter at uttaket er 

avsluttet. Økt gjenbruk av overskuddsmasser gjøres ved å sikre arealer for mellomlager og 

bearbeiding av overskuddsmasser gjennom aktuelle planer og planprosesser, og etterspørre 

gjenbruk av overskuddsmasser. Avstanden til slike mellomlagre bør være mindre enn  

5–10 km fra de sentrale utbyggingsområdene. 

 

Utredningsbehov 

Beregne mengde av torvmasser som planlegges tatt ut, tidshorisont, behov for 

mellomlagring, og framtidig samfunnsnyttig utnyttelse.  

 

Vurdere mulighet for restaurering av myrareal utenfor planområdet.  

 

Det skal utredes mulighet for mellomlagring av overskuddsmasser og tilkjørte 

gjenbruksmasser, samt bearbeiding av masser inne på planområdet for bruk i utbyggingen, 

noe som vil redusere unødvendig transport. For dette skal det utarbeides en 

massehåndteringsplan. 
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5.5 CO2-utslipp og klimapåvirkning 

I Norge ligger mesteparten av det terrestriske karbonlageret og lagringsevnen under bakken, 

og myr er den naturtypen som evner å lagre mest karbon pr. arealenhet. Punktering av myr 

vil kunne påvirke vannbalansen for hele myra, selv om bare deler av den skal bygges ned. 

Dette kan følgelig føre til utlekking og senkning av grunnvannstand, der klimagasser vil 

begynne å lekke ut og ha en negativ effekt på atmosfærens klimabalanse. 

 

Det er svært vanskelig å gjenopprette vannbalansen i ei myr etter at den har blitt endret 

eller forstyrret. Som det går fram foran, har det tidligere vært torvuttak på myr innenfor 

planområdet og på tilliggende myrområde utenfor. Det har også vært utbygging innenfor 

tilliggende myrområde i sør. Myra har med dette blitt delvis drenert. Dette viser også 

vegetasjonen i området. Videre drenering av myr antas å fortsette som følge av igangsatte 

godkjente tiltak innenfor planområdet. 

              Flyfoto fra 1970                             og                           april 2020 

 

Det er igangsatt ytterligere godkjente tiltak etter april 2020. Det gjelder bl.a. forlengelse av 

anleggsveg sørover, legging av VA-rør, utgraving og tilrettelegging for bebyggelse innenfor 

B1, samt etablering av grunnvannssperre mot sør. 

 

Dvs. at det er igangsatt irreversible prosesser som kan påvirke klimautslippet.  
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Det er utført geotekniske undersøkelser innenfor planområdet, og registrering av poretrykk 

og grunnvannstand. 

 

Utredningsbehov 

Beregning av framtidig utslipp av klimagasser som følge av fjerning av torvmasser og 

vegetasjon, og hvilke konsekvenser dette kan ha for klimaet.  

 

Vurdere mulige avbøtende og hensiktsmessige tiltak som kan gi minst mulig påvirkning av 

myras hydrologiske funksjon utenfor planområdet, sett i sammenheng med utforming av 

detaljreguleringen og tiltak innenfor planområdet. 
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5.6 Overvannshåndtering inkl. vurdering av flomfare  

I planarbeidet skal det være særlig oppmerksomhet på at utbyggingen kan føre til drenering 

av nærliggende myr.  

 

Overvannshåndteringen skal følge tre-trinnstrategien. Det vil si at mindre nedbørsmengder 

fanges opp og infiltreres, større nedbørsmengder forsinkes og fordrøyes, og ekstremvær 

føres til resipient via trygge, planlagte flomveier. For å oppfylle tre-trinnstrategien trengs det 

i tillegg til ledningsnettet, også anlegg for lokal overvannshåndtering. 

 

Når det er snakk om lokal håndtering av overvann benyttes ofte begrepet åpen 

overvannshåndtering. Dette vil si at overvannet ikke føres til rørsystemet eller til nedgravde 

fordrøyningsløsninger, men at det håndteres lokalt på terreng av løsninger som ligner på 

terrengets naturlige måte å håndtere overvannet på, som f.eks. infiltrasjonsarealer, 

bekkeåpninger og fordrøyningsdammer. I tillegg til at lokal overvannshåndtering reduserer 

risikoen for vannrelaterte naturskader, vil åpne overvannsløsninger forbedre det biologiske 

mangfoldet og forsterke grønnstrukturen. 

 

Oversiktskart over planområdet med nedbørsfelt og flomveier, kopiert fra rapport om 

overordnet overvannsplan datert 28.09.2020 av Norconsult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overvannshåndteringen må ses på med et overordnet perspektiv, og hele nedbørfeltet bør 

vurderes ved utbygging. Et enkelt utbyggingsprosjekt kan medføre konsekvenser for 

nedbørfeltet nedstrøms dersom tiltaket endrer avrenningsmønsteret i nedbørfeltet. Samtidig 

må overvannshåndteringen til et utbyggingsfelt planlegges slik at den inkluderer en 

vurdering av avrenningen fra nedbørfeltet oppstrøms. Ved utbygging er det viktig å sette av 

tilstrekkelig plass til overvannshåndtering. Dette gjelder både lokale overvannstiltak og 

nedgravde rørtraseer. 
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Regulerte friområder i ytterkanten av planområdet, mot nord og vest, skal fortsatt være 

grønne overgangssoner mellom de utbygde områdene og myra utenfor. Hvor mye av dagens 

tilstand som kan bevares må utredes. I utgangspunktet vil slike overgangssoner kunne ha en 

viktig funksjon i fbm. overvannshåndtering, både til bortledning av vann og til å hindre 

påvirkning av grunnvannstanden i myra utenfor. Overvannshåndtering ved å ha 

forsenkninger, men også bevaring og etablering av trær og annen vegetasjon, vil være viktig 

å belyse i fht. områdenes framtidige funksjon.  

 

For å unngå økt avrenning mot vest, er det aktuell problemstilling å lede overvann fra den 

nordøstre delen av Bjørkeåsen mot nord. Det kan da være behov for en overvannskanal 

langs hovedadkomstvegen, oppgradere kulvert under vegen og den åpne jordbruksgrøfta, og 

forlenge denne. Derfor foreslås at området som skal konsekvensutredningen utvides i fht. 

det som er regulert. 

 

Rør bør helst bare benyttes der en må krysse veger med stikkrenner o.l. Eventuelt er 

dypdrenering et alternativ hvis helt åpne løsninger ikke kan benyttes. Dypdrenering er også 

svært nyttig i/under grøfter og under stikkrenner der det er mulig og hensiktsmessig for å 

unngå iskjøving og tetting av dreneringsveier, samt for å redusere erosjon i bratte områder. 

Det vil også forbedre infiltrasjonen og fordrøyningen i området. Drens-/overflatevann 

anbefales ledet slik at en får nærmest mulig dreneringsfordeling fra hele området til de 

nedstrøms områdene som de naturlig gjør før utbyggingen. Det er svært viktig å ha kontroll 

på erosjonsfare, sedimenthåndtering, frostproblem og flomvannføring i hele 

utbyggingsområdet. 

 

Utredningsbehov 

Utrede overordnet og intern overvannshåndtering, mulige påvirkninger av områder rundt, og 

om grunnvannet påvirkes. Det skal vurderes mulige avbøtende tiltak for å unngå flom, 

erosjon og senking av vannstanden innenfor tilliggende områder. For å få et nødvendig 

overblikk over området, anbefales det å kartlegge flomveger og lavpunkter i terrenget. 

Grøntstrukturområdene mot nord og vest er særlig viktige å vie spesiell oppmerksomhet, 

både med funksjon som blå/grønnstruktur og som overgangssone mellom byggeområdene 

og myra utenfor.  
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5.7 Geoteknikk, vurdering av kvikkleire og rasfare 

Planområdet ligger under marin grense. Løsmassene består hovedsakelig av torv og myr, 

men også arealer med tykk havasetning, tynn morene, bart fjell med stedvis tynt 

løsmassedekke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er utført både målinger av tykkelse på torvlaget, geotekniske undersøkelser, vurdering 

av områdestabilitet og poretrykksmålinger. Geotekniske vurderinger er utført i fbm. 

prosjektering av infrastruktur, overvann, fundamentering innenfor B1 og grunnvannsbarriere. 

NGI har vært engasjert av Bjørkåsen Eiendom AS til å utføre uavhengig kontroll av 

geoteknisk prosjektering, samt kvalitetssikring av utredning av områdestabilitet som Løvlien 

Georåd har utført.  

 

Det vises til Løvlien Georåds geoteknisk datarapport nr.1 datert 24.04.2019. Utførte 

undersøkelser viser at det i stor grad er torv over et tynt sandlag over leire. Leira har siltige 

lag, lag med leirig silt og enkelte sandlag. I ett punkt er det registrert torv under sandlaget. 

Sprøbruddmateriale er påvist i tre punkter. Det er installert flere poretrykksmålere innenfor 

området. Poretrykk er målt tilsvarende grunnvannstand mellom kote +195,3 og +197,7. 

 

Løvlien Georåd har i geoteknisk vurdering av områdestabilitet i rapport nr. 2 datert 

20.05.2019, med oppdatering datert 31.03.2020 i hht. NGIs dokument 20180619-01-tn, 

funnet at lokal stabilitet for reguleringsområdet er tilfredsstillende.  

 

Et evt. skred ved elva Leira ikke kan nå reguleringsområdet. Et initialskred øst for Fv. 120 

kan heller ikke nå tiltaksområdet. Det er ikke bekker eller elveløp i nærheten som kan 

medfølge skred med utbredelse til reguleringsområdet via et initialskred utløst ved erosjon. 

 

Reguleringsområdet ligger delvis innenfor en eksisterende faresone for områdeskred.  

Sørvestre del av tiltaksområdet ligger innenfor en kartlagt faresone, 536 Linderud, med 

faregrad lav. Reguleringsområdet grenser også mot sonen 537 Nannestadmåsan i sør. 

Basert på supplerende grunnundersøkelser og vurderinger ang. mulig utbredelse, er det 

konkludert med at det ikke er risiko for områdeskred med utbredelse til reguleringsområdet, 

og at geometrien av eksisterende faresone derfor bør reduseres. 

 

Løvlien Georåd utførte også vurdering av områdestabilitet i fbm. planleggingen av 

hovedvegen inn fra Fv. 120. 
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Utredningsbehov 

Ingen ytterligere generelt for hele planområdet. Dersom det foreslås tiltak i fbm. tiltenkt 

overvannshåndtering, kan det bli aktuelt med en geoteknisk vurdering av dette hvis det ikke 

har vært vurdert tidligere. Vurderinger av konsekvenser ved endringer i grunnvannstand. For 

øvrig gjøres det geotekniske vurderinger i fbm. fundamentering for hvert delfelt. 
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5.8 Nærmiljø og friluftsliv inkl. blå-/grønnstruktur 

Bjørkeåsen grenser til boligområder og barnehage i sør, skogområder som fungerer som 

friluftsområder i nord og øst, og det tidligere torvuttaksområdet inne på myra i vest. Vest og 

nordvest for myra er det dyrka arealer.  

 

Under er temakart kopiert fra kommunens kartportal. Det viser avgrensing av det som 

benevnes som friluftsområder under arbeid, nærturterreng. Det går fra Preståsen skole til 

E16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innenfor frilufts-/skogsområdene er det ei lysløype. På kartet er den vist med brun strek og 

prikker. Kartet viser også trasé for oppkjørt skiløype fra barnehagen og nordover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra barnehagen er det etablert en plankesti. Stien går fram til Maura skole. 
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Mellom det etablerte boligområdet i sør og nye boligfelt inne på Bjørkeåsen er det regulert et 

grøntbelte til grønnstruktur – friområde med en bredde på ca. 8m. De nærmeste boligene er 

eneboliger. Nærmeste barnehage er til høyre på flyfotoet. 

 

Flyfotoet under er kopiert fra Norge i bilder 2020: 

 

Preståsen skole ligger i luftlinje ca. 600m og Nannestad sentrum ca. 1 km fra den søndre  

plangrensa til Bjørkeåsen. 
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Utredningsbehov 

Utrede ulik framtidig bruk av regulert grønnstruktur, behov for forbindelseslinjer internt på 

Bjørkeåsen, og turstier/skiløype som knytter seg til eksisterende utenfor planområdet.  

 

 

5.9 Kulturminner 

Fylkeskommunen har gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet i 2006 og 2011 i 

fbm. utarbeidelse av opprinnelig områderegulering og detaljregulering av hovedadkomsten 

fra Fv. 120. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner med behov for særlig vern. 

Fylkeskommunen har opplyst at undersøkelsesplikten etter kulturminneloven §9 er oppfylt. 

 

Utredningsbehov 

Ingen ytterligere undersøkelser. 
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5.10 Landskap 

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

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

meste.  

Under er kart med høydekoter (Kommunekart) og terrengmodell (Gårdskart - NIBIO) 

 

Torvmassene skal fjernes før utbygging, noe som kan utgjøre inntil ca. 3m torv. Områder 

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

 

Det vil bli behov for å fjerne torvmasser innenfor regulerte grønnstrukturområder. Disse vil 

ha en viktig funksjon i fbm. overvannshåndteringen. De kan derfor ikke ligge igjen som 

opphøyde ranker i fht. tilliggende uttatte byggeområder. Grønnstrukturområdene vil også 

være viktig for opphold og bevegelsesmønster innad og ut til områdene omkring, spesielt 

friluftsområdene. Her vil det bli kjørt opp skiløype. Der det er lite dekke med humusmasser i 

grønnstrukturområdet, som i øst, vil deler kunne bevares med sin vegetasjon. For øvrig vil 

det være en forutsetning at grønnstrukturområder blir tilført masser som grobunn for 

vegetasjon og beplantes etter en grønnstrukturplan.  

 

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. 

 

Utredningsbehov 

Lage en terrengmodell med framtidig terreng for å se hvordan nye landskapsformer fortoner 

seg med overganger til eksisterende terreng rundt, hvordan ny bebyggelse blir liggende i 

terrenget og i fht. naboområder. Det er også behov for en terrengmodell i fht. planlegging av 

framtidig overvannshåndtering. Utarbeidelse av grønnstrukturplan som følger 

detaljreguleringen. 
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5.11 Jordvern 

I flg. Gårdskart (NIBIO) består planområdet på Bjørkeåsen av arealer som egner seg for 

oppdyrking til fulldyrka jord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet har ikke tidligere vært dyrket. Forskrift om endring av forskrift om nydyrking 

fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. juni 2020, sier nå at nydyrking av myr ikke 

er tillatt, men at kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til nydyrking av myr. 

 

I fbm. utredning av overvannshåndtering er det ønskelig å se på et større område enn det 

som opprinnelig var tenkt, med vurdering om eksisterende åpen jordbruksgrøft kan 

utbedres. Tilliggende oppdyrket myrareal har dårlig kvalitet, siden torva går gjennom en 

omdanningsprosess og synker. Grunneier er derfor interessert i å få tilført finere 

overskuddsmasser fra utbyggingsområdet som skal skiftes ut, for å heve dyrkingspotensialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredningsbehov 

Det er ikke tillatt med oppdyrking av myrarealer. Utredning om eventuell oppdyrking er 

derfor ikke aktuell å gjennomføre. 

 

Det skal utredes mulighet for tilføring av overskuddsmasser fra utbyggingsområdet til den 

delen av gnr. 151/2 som består av oppdyrket myrareal, som et jordforbedringstiltak.  
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5.12 Vann og avløp 

Søknad om rammetillatelse for veg, vann, avløp og overvann som ble innsendt kommunen i 

september 2018. Kommunen ga rammetillatelse den 20.12.2018.  

Tegning som fulgte med søknaden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ble sendt inn søknad om igangsettingstillatelse den 18.01.2019 for infrastrukturtiltak 

som det var gitt rammetillatelse til. Igangsettingen gjelder etablering av anleggsveg fase 1 

og uttak av masser i henhold til innsendt situasjonskart. Formålet er å etablere en god nok 

anleggsveg slik at de siste nødvendige geotekniske undersøkelsene kan gjennomføres.  

Kommunen ga igangsettingstillatelse den 08.02.2019.  

Tegning som fulgte med søknaden: 
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Det ble sendt inn ny søknad om igangsettingstillatelse i november 2019. Igangsettingen 

gjelder etablering av anleggsveg fase 2 – bygging av vegkonstruksjon over ferdig klargjort 

traubunn, samt etablering av område for mellomlagring av torv, og riggplass for oppstilling 

av maskiner og utstyr. Kommunen ga igangsettingstillatelse den 04.12.2019. 

 

Søknad om igangsettingstillatelse for permanent veg, vann og avløp for hele området ble 

sendt kommunen i april 2020, og komplettert i mai 2020. Kommunen ga den 29.05.2020 

igangsettingstillatelse for etablering av infrastruktur på området, som omfatter VA, veg og 

overvann. 

 

Utredningsbehov 

Planlegging og opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg skal følge kommunens VA-norm. 

Konkrete tiltak planlegges i fbm. detaljprosjekteringen av anleggene for overvanns-

håndtering, og skal utføres i hht. godkjente planer. Konsekvensutredningen skal vurdere 

ulike forslag til overvannshåndtering. 
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5.13 Trafikk, trafikksikkerhet og kollektivløsninger 

I fbm. detaljreguleringen av Veg mellom Bjørkeåsen og Fv. 120 ble det utarbeidet en 

trafikkanalyse av Norsam AS, datert 09.05.2011. Av rapporten framgår bl.a. at med 

bakgrunn i dagens vegstandard og pendlermønster, anslås biltrafikken til/fra Bjørkeåsen å 

fordele seg med 20 – 30% mot nord 70 – 80% mot sør. Lokalisering av servicetilbud/ 

handelstilbud kan påvirke vegvalget ved kombinerte turer. Dersom en stor andel av 

servicetilbudet/handelstilbudet for beboerne i Bjørkeåsen er lokalisert i Nannestad sentrum, 

vil dette begrense trafikkandelen mot nord.  

Trafikktallene er illustrert på rapportens figur 5 under: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den regulerte hovedadkomstvegen går fra Fv. 120 ved Bjørke kirke og fram til den regulerte 

vegparsellen o_KV1 og o_KV2 fra Prestmosvegen. Det er også regulert to vegparseller fram 

til B7 og B8. Disse vegene er regulert med gang- og sykkelveg. Vegparsellen o_KV1 og 

o_KV2 er regulert med gang- og sykkelveg langs østre side og fortau langs den vestre. 

Prestmosvegen har fortau langs nordsiden av vegen. Fv. 120 har gang- og sykkelveg fra 

krysset med Prestmosvegen og fram til Nannestad kirke.  

 

Prestmosvegen er skiltet med 30km sone og har fartshumper. Det forventes at også 

hovedadkomstvegen gjennom Bjørkeåsen vil bli skiltet med lav hastighet og ikke med mer 

enn 50km. Interne veger vil sannsynlig få 30km skiltet hastighet.  

 

Da hovedadkomstvegen ikke er ferdig bygd er det heller ingen kollektivløsning langs denne. 

Det er ønske om at busser mellom Nannestad og Maura kan kjøre her i framtiden. 

 

Utredningsbehov 

Det er behov for en oppdatert trafikkanalyse basert på planlagt framtidig bebyggelse, 

parkeringskrav, og bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Også Prestmosvegens 

standard, kapasitet og kryss med Fv. 120 vurderes ut fra økt trafikk fra utbyggingsområdet.   

Det må utredes trafikksikkerhetstiltak innenfor boligområdet, samt løsninger for 

kollektivtrafikk med busstopp. 
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5.14 Støy og forurensing 

Brekke og Strand utførte en støyutredning i fbm. rammesøknad for byggeområde B1 og B2. 

Rapport datert 26.04.2018. Trafikktallene er hentet fra notat Trafikkanalyse fra Norsam AS, 

datert 09.05.2011. Resultater av støyberegninger viser:  

- Byggeområde B1 og B2 ligger i hvit sone (Lden ≤ 55 dB).  

- Prosjektet får tilfredsstillende støynivå på utendørs oppholdsareal uten tiltak.  

- Støynivå beregnet ved fasade viser at alle fasadene får støynivå under grenseverdien, det  

  vil si, Lden ≤ 55 dB. 

 

Siden området ikke er utbygd, er støy foreløpig bare knyttet til anleggsvirksomheten på 

hverdager.  

 

Det har ikke vært tiltak innenfor planområdet som kan ha ført til forurensning i grunnen. Det 

ligger heller ingen registreringer hos ArcGIS – Grunnforurensing Miljødirektoratet. 

 

Utredningsbehov 

Det foretas ny støyutredning basert på ny trafikkutredning og planlagt bebyggelse. 
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5.15 Risiko- og sårbarhet 

Samfunnssikkerhet innebærer å bidra til et trygt og robust samfunn, blant annet gjennom å 

skaffe oversikt over relevant risiko. Det er et mål om å forebygge og håndtere risiko og 

unngå unødvendig sårbarhet i samfunnet. Samfunnssikkerhet skal være en premiss i all 

planlegging etter plan- og bygningsloven for å forebygge risiko for tap av liv, helse, viktig 

infrastruktur, samfunnsviktige funksjoner og større materielle verdier. 

 

Det er krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til utbyggingsplaner. 

Funn fra analysene integreres og følges opp gjennom arealplanleggingen. 

 

Utredningsbehov 

Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse i fbm. konsekvensutredningen, og en 

egen i fbm. detaljreguleringen. 
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6. Planprosess, medvirkning, framdrift, kontaktinfo 

 

6.1.  Forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket på Bjørkeåsen er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og faller inn 

under kriteriene i forskriftens vedlegg I, pkt. 19 – «uttak av torv på et område større enn 

200 dekar.» Planforslaget skal derfor konsekvensutredes.  

 

6.2  Planprogram  

For alle planforslag som omfatter krav til konsekvensutredning må det innledningsvis 

utarbeides planprogram (dette dokument) som legges ut til offentlig høring. Forslag til 

planprogram er utarbeidet av plankonsulent og tiltakshaver, og i samråd med Nannestad 

kommune. Kunngjøring av offentlig ettersyn av forslag til planprogram skjer samtidig med 

varsling av oppstart av detaljregulering. Det sendes direkte varslinger til relevante offentlige 

instanser, organisasjoner og foreninger, naboer, grunneiere m.fl. Kunngjøringen skjer i 

Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad, samt på hjemmesidene til Plan1 AS og 

Nannestad kommune. Frist for offentlig ettersyn er 6 uker. 

Plan- og utviklingsutvalget fastsetter planprogram etter høring, med eventuelle endringer 

som ivaretar mottatte høringsinnspill. Fastsatt planprogram gir rammer for utarbeidelsen av 

konsekvensutredning og planforslag. 

 

6.3 Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen vil omfatte hele det regulerte planområdet til Bjørkeåsen, samt den 

delen av hovedadkomstvegen mot nordvest som går over myr. Til konsekvensutredningen vil 

det bli utarbeidet underliggende rapporter som omfatter ulike relevante temaer. Den vil bli 

oversendt kommunen til førstegangsbehandling sammen med forslag til detaljregulering for 

del av planområdet. Detaljreguleringen vil omfatte plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, 

illustrasjoner, risiko- og sårbarhetsanalyse, og sjekkliste naturmangfold.  

 

Forslag til konsekvensutredning og detaljregulering vil bli førstegangsbehandlet i Plan- og 

utviklingsutvalget. Kunngjøring av offentlig ettersyn gjøres av kommunen. Også her sendes 

plandokumenter direkte til relevante offentlige instanser, organisasjoner og foreninger, 

naboer, grunneiere m.fl. Kunngjøringen skjer i Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad, 

samt på hjemmesidene til Nannestad kommune. Frist for offentlig ettersyn er 6 uker. 

 

Etter offentlig ettersyn vil mottatte merknader behandles og kommenteres, og det vil 

eventuelt gjøres justeringer i planforslaget for å imøtekomme innspill. Endelig 

konsekvensutredning og forslag til detaljregulering legges deretter frem for endelig vedtak i 

Plan- og utviklingsutvalget og i Kommunestyret (2. gangs behandling). Etter vedtak av 

konsekvensutredning og av detaljregulering kunngjøres vedtak med klagefrist i Eidsvoll 

Ullensaker Blad og Romerikes Blad, samt på hjemmesidene til Nannestad kommune. 

Vedtatte plandokumenter sendes direkte til relevante offentlige instanser, organisasjoner og 

foreninger, naboer, grunneiere m.fl. med opplysninger om klagefrist. 
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6.4  Framdrift 

Følgende framdriftsplan er antatt for planprogram og konsekvensutredningen: 

         Uke 

Offentlig ettersyn av planprogram     10-15 

 

Fastsetting av planprogram i Plan- og utviklingsutvalget  23 

 

Offentlig ettersyn av konsekvensutredning etter vedtak   36–41 

 

Sluttbehandling av konsekvensutredning i Kommunestyret  49 

 

 

6.5  Kontaktinfo  

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn med frist for uttalelse på 6 uker, satt til 

20.04.2021.  

 

Spørsmål og evt. skriftlige merknader til kan rettes til plankonsulent:  

Plan1 AS 

v/Berit M. Sivertsen 

Balder Allé 2 

2060 Gardermoen 

Tlf.: 917 92 417 

Epost: bms@p1.no 

 

Spørsmål kan også rettes til tiltakshaver: 

Bjørkåsen Eiendom AS 

v/Tor Eivind Nordby Vik 

Tlf.: 900 200 71 

Epost: tor@nordbymaskin.no 

 

Spørsmål og kopi av skriftlige merknader rettes til: 

Nannestad kommune 

Postboks 3  

2031 Nannestad 

Tlf: 66 10 50 00 (Servicekontoret) 

Epost: postmottak@nannestad.kommune.no 

mailto:tor@nordbymaskin.no

