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1. Bakgrunn 

1.1. Kontaktinformasjon 
 
Presentasjon av forslagsstiller og konsulent 
Kontaktinformasjon 
Fakturaadresse 
 
 Forslagstiller: Plankonsulent: 
Navn Kvernberget Holding AS Archimatika Norge AS 
Navn Even Bakkemyr Kristian Ødegaard 
   
Adresse Nedre Eigeland 9,  Kranveien 27 
Postnr/Sted 4520 Sør Audnedal 0684 Oslo 
Tlf. nr. 90925980 91111909 
E-post adresse kjell@ekap.no Kristian.odegaard@archimatika.no 

 
 
Fakturaadresse er: Kvernberget Holding AS, Nedre Eigeland 9, 4520 Sør Audnedal 
 

1.2. Formålet med planen 
 
Formålet med planen er å detaljregulere området på Kvernberget til utbyggingsformål for bolig i 
tråd med gjeldende regulering og gjeldende arealplan.  
 
Forslagstiller tar sikte på å regulere felt B2 først og B1 på et senere tidspunkt, se utfyllende 
redegjørelse kapitel 3. En trinnvis regulering av området er i tråd med gjeldende regulering § 4 B.  
 

1.3.  Planområdet 
 
Planområdet ligger på sydsiden av E16 ca. 1,7 km fra Vormsund, og består hovedsakelig av teig 
gnr. 65 bnr. 17 som samlet sett utgjør ca. 199 915 m2, se blå markering nedenfor. 
 
Areal innenfor rød stiplet strek (se nedenfor) sammenfaller i det store og hele med avgrensning 
av felt B2 i gjeldende regulering, men det foreslås enkelte justeringer i nord. Justert areal av feltet 
utgjør ca. 135 da. Blått areal nord for rød stiplet strek er felt B1.  
 
Den nøyaktige avgrensningen av planområdet må avklares med kommunen. I gjeldende regu-
lering inngår deler av veiarealet mot E16 og også kryssløsning med E16 i planen. En teig, gnr. 65 
bnr. 1, hvor det står en telekommunikasjonsmast ligger på østsiden av Blakerveien (som den 
resterende delen av planområdet), men omfattes ikke av gjeldende (bolig-) regulering. 
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Eiendommen er vist med blått, og utkast til avgrensning for areal som detaljregulerings til bebyggelse og anlegg 
for boligbebyggelse er vist med rød stiplet strek. (Underlagskart fra kommunens kartportal.) 
 

2. Planstatus 

2.1. Kommuneplan/ kommunedelplaner 
 
Gjeldende arealplan til kommuneplanen for 2019-2030 ble vedtatt 03.09.2019.  
 
Eiendommen er i sin helhet avsatt til fremtidig boligbebyggelse vist med gult på illustrasjonen 
nedenfor. De nærmeste omkringliggende områdene er avsatt til nåværende LNFR, og med 
enkelte mindre arealer avsatt til veiformål både sammenfallende med og i tilknytning til dagens 
trasé for E16 i nordvest. 
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Illustrasjon viser utsnitt av gjeldende arealplan lastet ned fra kommunens kartportal 
 
Det er en rekke bestemmelser som er av relevans for reguleringsarbeidet, og et utvalg av disse 
med enkelte utdrag følger nedenfor.  
 
Kapittel 1. Generelle bestemmelser 
 
§ 1.6 Leke- aktivitet- og uteoppholdsareal 
Minst 50 % av lekearealene skal ha sol minst 5 timer ved vårjevndøgn. 
 
For boligbebyggelse med mer enn 10 boenheter skal det i tillegg opparbeides nærlekeplass på 
minst 4m2 pr. boenhet, tilpasset de minste barna. Nærlekeplass skal etableres maksimum 50 
meter fra boligens inngangsparti og gis en skjermet plassering. 
 
 For boligbebyggelse over 25 boenheter skal det i tillegg opparbeides kvartalslekeplass på 
minimum 1,5 daa. Kvartalslekeplass skal etableres maksimum 200 meter fra boligen. Hver av 
disse kvartalslekeplassene skal dekke maksimum 150 boliger. 
 
Retningslinjer:  
Private uteoppholdsarealer 
  Det skal avsettes et godt egnet uteoppholdsareal på  

o min. 200 m2 for frittliggende eneboliger  
o min. 100 m2 pr. boenhet for flermannsbolig (2-4 boenheter).  
o min. 50 m2 pr. boenhet for leilighet i flermannsbolig (over 4 boenheter).  
o min 30 m2 for bileilighet i enebolig. 

  Arealet skal avsettes på tomta boligen ligger på. Parkeringsareal, areal brattere enn 1:3 og 
støyutsatte områder skal ikke regnes inn som uteoppholdsareal. 
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 Minimums areal kan løses gjennom privat og felles uteoppholdsareal. For bileilighet skal 
minimum uteoppholdsarealet være eksklusivt for bileiligheten. 
 
§ 1.7 Estetikk 
Alle tiltak skal tilpasses landskap og eksisterende bebyggelse på en måte som bidrar til en 
helhetlig utvikling. Verdifulle kvaliteter ved arkitektur, bygningsmiljøer, kulturhistorie, 
landskapstrekk og grønne områder skal bevares og videreutvikles. 
 
§ 1.9 Natur, landskap, grønnstruktur og kulturmiljø 
I eksponerte landskap skal fjernvirkning av bebyggelse dokumenteres og underordne seg 
landskapets karakter 
 
Retningslinjer: 
 Folkehelsen skal ivaretas i arealplaner. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det 
redegjøres for hvordan folkehelse sikres. Folkehelsen skal fremmes i arealplaner gjennom:  

o tilrettelegge for gode gang- og sykkelforbindelser mellom boligområder, skoler, 
barnehager, service funksjoner, utmark og grønt områder.  
o tilrettelegging for gode hverdagslandskap 
o tilrettelegging for fysisk aktivitet  
o kriminalitets reduserende tiltak o trafikksikre veger  
o gode møteplasser for alle 
 
 

§ 1.13 Byggegrenser langs veg og jernbane 
Langs trasé for ny E16 (framtidig europavei i kart) gjelder en byggegrense på 100 meter. Langs 
fylkesveger som inntil 1.1.2010 var riksveger (fv.173, fv.175, fv.177 og fv.179) og langs E16 
(tidligere rv.2) gjelder en byggegrense på 50 m. 
 
§ 1.16 Parkering 
Parkeringsplasser og manøvreringsareal skal legges på egen eiendom. Rygging fra parkerings-
plass ut i offentlig kjøreveg tillates ikke. Ved krav om 10 plasser eller mer skal minimum 5 % av 
plassene være reservert bevegelseshemmede. Hvor det ikke er angitt annet i kommunedelplan 
eller reguleringsplan legges følgende maksnormer til grunn: 
 

 
Det skal avsettes minimum en parkeringsplass per boenhet. Parkeringsplasser bør anlegges i 
garasje. For boliger med utleieenhet skal det i tillegg avsettes en parkeringsplass pr. utleieenhet. 
Det skal avsettes minimum to sykkelparkeringer per boenhet og per 100 m2 gulvareal for 
forretninger/kjøpesentre/kontor. 
 
§ 1.17 Støy og luftforurensning 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller tiltak som berøres av støyproblematikk, stilles det 
krav til at dokumentert støynivå tilfredsstiller anbefalte krav gitt i Klima og miljøverndeparte-
mentets veileder T-1442/2016, tabell 3 eller den til enhver tid gjeldende utgave. Ved behov skal 
det dokumenteres og gjennomføres støyreduserende tiltak, slik at tiltaket kommer inn under 
grenseverdiene. Støyutredningene skal også omfatte eksisterende støyfølsom bebyggelse. 
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Kapittel 2. Bestemmelser til arealformål (pbl § 11-7) 
2.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse 
Utnyttelsesgrad fastsettes i reguleringsplan 
 
Retningslinjer: 
  Eneboliger skal ha minimum tomtestørrelse på 700 kvm. 
  Flermannsbolig (inntil 4-mannsbolig) skal ha minimum tomtestørrelse på 1000 kvm. 
 

2.2. Reguleringsplaner og retningslinjer 
 
Gjeldende regulering for eiendommen ble vedtatt 13.12.2011. Det antas at pbl. § 12-3 Detalj-
regulering («Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommune-
planens arealdel og foreliggende områdereguleringer.») gir stor frihet i å fastlegge innholdet i 
detaljreguleringen i dialog med kommunen.  
 
Størstedelen av arealet i gjeldende regulering er avsatt til utbygging for boligformål, et mindre 
areal i øst for barnehage og ulike trafikkområder rundt eiendommen og i tilknytning til E16.  
 
Areal for boligformål er delt inn i et felt for blokkbebyggelse i nord, B1, og et felt for konsentrert 
småhusbebyggelse i syd, B2.  
 
B1 Areal er oppgitt til 66,3 da (på plankartet) og BYA er satt til 35% 
B2 Areal er oppgitt til 124,6 da (på plankartet) og BYA er satt til 20%.  

 
Illustrasjonen viser plankartet for gjeldende regulering.   

 

2.3. Pågående relevant planarbeid 
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Med unntak av kdp for E16 er forslagstiller ikke kjent med at det er igangsatt annet planarbeid 
med relevans for Kvernberget. 
 

2.4. Regionale føringer 
 
 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015): 
Et av hovedmålene i planen er at utbyggingsmønsteret skal være konsentrert og arealeffektivt, 
basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Innenfor 
bybåndet skal utbygging først og fremst skje i gangavstand til banestasjoner eller langs 
høyfrekvente busstraséer, og ha høy arealutnyttelse. 
 
Planen har som mål at veksten i persontrafikk skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel i 
tråd også med Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, og gir føringer for en bedre samordning av 
arealplanlegging og transportplanlegging både i kommuner og på tvers av kommuner, sektorer 
og forvaltningsnivåer.  
 
I møtet med kommunen 27.11.2019 kommenterer kommunen følgende (se referat fra møtet). 
 
«Prinsippet 80/20 i regional plan for areal og transport kan bli utfordrende. I denne sammenheng 
viser kommunen til tidligere erfaringer ved andre mer sentrale planområdet hvor det ble fremmet 
innsigelse med bakgrunn i 80/20 prinsippet.» 
 
 Regional plan for klima og energi i Akershus (2018) 
Planen ligger til grunn for statens, fylkers og kommuners planlegging og prioritering i regionen, 
der Akershus fylkeskommune har ansvar for å bidra til å redusere klimagassutslipp i fylket. 
 
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus (2019) 
Planen gir føringer for avklaring av roller og ansvar for å oppnå større forutsigbarhet for 
kommunene og utbyggere. 
 
 Regional plan for masseforvaltning i Akershus (2016): 
Planen skal hjelpe kommuner i å møte utfordringene med en bærekraftig forvaltning av et stadig 
økende behov for byggeråstoff og økte mengder overskuddsmasser i Oslo og Akershus. 
 

2.5. Nasjonale føringer 
 
Redegjørelse av forholdet til gjeldende relevante statlige retningslinjer, nasjonale forventninger 
mm. 
 
Statlige planretningslinje (SPR) for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014): 
Retningslinjene har som mål at arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv arealutnyttelse. Planlegging skal bidra til å utvikle bærekraftige og kompakte byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet.  
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995): 
Retningslinjene slår fast at barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og 
annen helsefare og har som formål å synliggjøre barn og unges interesser i planlegging og 
byggesaksbehandling. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt 
eget lekemiljø. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde 
som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 
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I Rundskriv T-2/08 presiseres det i tillegg at regjeringen ønsker at retningslinjene skal håndheves 
strengere, og at barns interesser bør veie tyngre enn det som hittil har vært vanlig. Der det er 
interessekonflikter skal barns interesser prioriteres.   
 
 Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018):  
Retningslinjene skal gjennom bruk i planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere til løsninger som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, samt fremmer omlegging til 
miljøvennlig energibruk. 
 
 Handlingsplan for universell utforming: 
 Universell utforming skal ligge til grunn for all planlegging etter plan- og bygningsloven. Det skal 
stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som samtidig til-
fredsstiller andre samfunnsmessige mål. Det er særlig viktig å ivareta hensynet til personer med 
nedsatt funksjonsevne. 
 

3. Planønsket 

3.1. Bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 
Eiendommen anses som svært velegnet for utbygging til bolig. Tomten har gode solforhold og 
flott utsyn til det omkringliggende kulturlandskapet. Den ligger i kort avstand fra Vormsund, et 
viktig senter i kommunen med et knutepunkt i det regionale trafikksystemet med både tog og 
buss. Eiendommen har også god tilknytning til det regionale veinettet. 
 
I gjeldende regulering er felt B1 avsatt til blokkbebyggelse og felt B2 til konsentrert småhusutbyg-
ging. Spørsmål om hvilket antall enheter som kan realiseres på grunnlag av gjeldende regulering 
har blitt tematisert både fra kommunens og forslagstillers side i tidligere kommunikasjon vedr. den 
videre utvikling av eiendommen. Totalt sett åpner gjeldende reguleringsbestemmelser for et ves-
entlig høyere antall boenheter enn de 400 enhetene kommunen har beskrevet ifm. vedtak av reg-
uleringen tilbake i 2011. Potensialet for et økt antall enheter er særlig knyttet til felt B1 hvor der er 
regulert inn blokkbebyggelse.  
 
Det er vanskelig å ha en bestemt oppfatning om fremtidig boligbehov i et mellomlangt perspektiv. 
Dette er avhengig av mange ulike faktorer som økonomisk og demografisk utvikling, flyttemønster 
mm. Økt tilflytning til hovedstadregionen og ikke minst (stor) Oslo har gjennom flere år gitt (svært) 
høy prisvekst for boliger. Det gjelder ikke bare for Oslo, men også for flere nabokommuner og 
deler av Romerike som f.eks. Lørenskog, Lillestrøm, og Ullensaker/Jessheim.  
 
Mange utbyggere har prioritert utbygging av leiligheter også på Romerike, mens det er en mangel 
på prosjekter med rimelige familieboliger som f.eks. rekkehus. Ifølge forslagsstiller er det stor et-
terspørsel etter denne type boliger som er planlagt for felt B2. I den sammenheng vil Kvernberget 
kunne være en svært attraktiv beliggenhet også sett opp imot det regionale bolig- og arbeids-
markedet særlig med utgangspunkt i hovedflyplassen på Gardermoen. Den har gitt grunnlag for 
utvikling og høy vekst de siste 10-20 år, og det er forventet at dette vil fortsette også i årene som 
kommer.  
 
Vektleggingen av 80/20 prinsippet vil kunne endre seg over tid, og dette må naturligvis også 
veies opp imot hensynet til effektiv utnyttelse av de arealene som tas i bruk til utbygging. Både for 
kommunen og for forslagsstiller vil det kunne være en fordel å avvente detaljregulering av felt B1 
for om noen år å kunne gjøre en bedre vurdering både av boligbehovet og av hvordan det kan 
tilpasses aktuelle styringssignaler fra overordnede myndigheter.  
 
Det vil uansett ta mange år å bygge ut de ønskede ca. 250 boenhetene i felt B2. Når prosjektet 
nærmer seg ferdigstillelse vil regulering for B1 startes opp. Da vil forslagstiller i dialog med kom-
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munen kunne tilpasse både antall og type boliger til det kommunen ser behov for og markedet 
etterspør.  
 
Avgrensning av detaljregulering til felt B2 avstedkommer kanskje noen praktiske utfordringer, 
men disse anses for å være løsbare. Veiareal i tilknytning til prosjektet må inngå i planområdet, 
og også det som fører forbi felt B1. Senest ved igangsetting av utbygging må det også tas stilling 
til kapasitet for kommunalteknisk infrastruktur som vei og va. Forslagstiller har ingen fastlåste 
oppfatninger om hvordan ulike reguleringsmessige «teknikaliteter» bør løses, og ser frem til 
videre dialog om dette med kommunen.  
 
Det er utarbeidet skissemessige illustrasjoner som viser utbygging for både felt B1 og B2. Antallet 
enheter er tilpasset tidligere signaler fra kommunen, og viser samlet sett i underkant av 500 en-
heter. For felt B1 er det på nåværende tidspunkt lagt til grunn utbygging med en blanding av små-
hus og blokker. Oversikt over arealer og grad av utnytting nedenfor er basert på disse skissene 
(som følger vedlagt).  
 
Forslagstiller viderefører inndelingen av området i et felt B1, felt B2 og et felt for barnehage som i 
gjeldende regulering, men det tas sikte på å justere grensene noe slik at feltene får en bedre 
arrondering ikke minst ut ifra de eksisterende terrengforholdene. Nedenfor er felt B2 vist med en 
samlet størrelse på drøyt 135 da (125 da + 10,5 da), B1 med 56,5 da og for barnehage er det 
foreløpig avsatt knapt 6 da.  
 
 

 
Det antas at det vil være behov for å avsette arealer for bl.a.  samferdselsanlegg jf. gjeldende 
regulering, og omfanget og løsninger for dette må avklares med kommunen. Dette vil antakeligvis 
til en viss grad også være avhengig av konklusjonene i kdp for E 16.  
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3.2.  Utbyggingsvolum og byggehøyder 
 
Selv om ikke felt B1 er tenkt detaljregulert på det nåværende tidspunkt er det vist skissemessig 
utkast til bebyggelse for hele eiendommen inkl. felt B1. Redegjørelsen nedenfor med nøkkeltall 
for antall enheter, arealer og grad av utnytting er basert på de skissene som følger vedlagt til 
planinitiativet. Illustrasjoner viser til sammen ca. 485 boenheter med følgende fordeling på felt B1 
og B2:   
 
B1 Ca. 250 småhus 
B2 Ca. 130 småhus og 105 leiligheter til sammen ca. 235 enheter.  
 
For småhus alene gir antall enheter en tetthet på 1,9 enh. og 2,3 enh. pr. da for hhv. felt B1 og 
B2.  Det er usikkerhet knyttet til arealer for de enkelte enheter, og det gjelder både fotavtrykk 
(BYA) og samlet areal (BRA). Det er heller ikke tatt stilling til hvordan parkering skal løses. Det er 
utarbeidet en forenklet arealberegning som viser utnyttelse %-BYA og %-BRA med og uten park-
ering. For parkering er det lagt 1,7 p.plasser pr. boenhet til grunn. Felt B1 er vist i rad nr. 1 og felt 
B2 i rad nr. 2.  
 

 

 
Utnyttelse er beregnet med grunnlag i brutto tomtearealer. Veier skal imidlertid ikke medtas i ber-
egningsgrunnlaget, og tall for utnyttelse (%-BRA og %-BYA) vil dermed tendensielt være en del 
høyere enn det som er vist.  
 
I den nåværende fasen er det naturlig nok ikke tatt endelig stilling til alle punkter som vil kunne 
påvirke arealberegningen som f.eks. hustyper, anordning av parkering osv. Både areal og grad 
av utnytting vil dermed kunne endres. Småhus i felt B2 er planlagt oppført som konsentrert små-
husbebyggelse som forutsatt i gjeldende regulering, men med variasjon for type boliger. Dette 
kan være rekkehus, kjedehus, terrassert bebyggelse mm. Småhus vil ha varierende høyder fra 
antatt halvannen til 3 etasjer.  
 

3.3.  Funksjonell og miljømessig kvalitet 
 
Utbyggingen er planlagt gjennomført med tidsmessige og moderne boliger og vil ivareta alle 
myndighetskrav til funksjonell og miljømessig kvalitet.  
 

3.4. Virkninger for landskap og omgivelser 
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- 

 
 

- Natur- og ressursgrunnlag (herunder dyrka – og dyrkbar mark) 
 
Planområdet er allerede avsatt til utbyggingsformål, og saken berører ikke spørsmål om omdisp-
onering av natur- og ressursgrunnlag på noen direkte måte. Det er heller ingen deler av arealet 
som er i bruk som jordbruksareal i dag, men deler av dette består ifølge rådmannen av dyrkbar 
jord.  
 

- Landskap 
 
I den nordlige delen av Kvernberget som er sammenfallende med felt B1 er det tatt ut masser og 
denne delen av tomten er relativt flat og på høyde med omkringliggende terreng. Det er til dels 
tett vegetasjon i randsonen av feltet.  
 
Av gjeldende regulering fremkommer det at terreng ved kjøreatkomster må tilpasses slik at krav 
til siktforhold blir ivaretatt.  
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Felt B2 som utgjør den største delen av arealet består av en skråning som heller slakt mot 
sydøst. Høydeforskjellen mellom laveste og høyeste punkt utgjør ca. 22 m med toppen av kollen 
på kote ca. 192. Mot felt B1 i nord er det en bratt skrent etter uttak av masser. Toppen av kollen 
har relativt tett skog, men det ser ut til at skogen på den lavere delen av blitt avvirket for en del år 
tilbake. Her er det satt igjen noen storvokste furuer antakeligvis som frøtrær, og det kommer opp 
mye løvskog av middels vekst.  
 
 

 
 
For utbygging i begge felt er tas det sikte på hustyper med relativt begrensede høyder, og dette 
gjelder særlig for småhusbebyggelsen. Utbyggingen vil fremstå som lite ruvende og med god 
stedstilpasning. Selv med 5 etasjer for blokker i felt B1 vil topp gesims for blokkbebyggelsen i 
nord ligge lavere enn toppen på kollen og betydelig lavere enn topp vegetasjon.  
 
For forslagstiller er det viktig å opprettholde et generelt grønt preg for området også etter en 
utbygging. Det gjelder både for utbyggingen som helhet slik den vil fremstå mot omgivelsene, 
men også den opplevelsen man har når man beveger seg gjennom området. Det er ønskelig å ta 
være på også enkelte storvokste trær, men det er uklart hvorvidt det lar seg forene med krav til 
sikkerhet (fare for vindfall).  
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- Kulturmiljø og kulturminner 

Det er påvist automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. Dette er flere kokegroper og 
en hulvei. Det følger av gjeldende regulering § 7b at det skal gjennomføres arkeologisk utgraving 
for funn med id 129787 og 138427 før iverksetting av tiltak.  
 

 
 

- Trafikkforhold 
 
Det er i gjeldende reguleringsplan rekkefølgekrav til utbedring av Blakervegen og opparbeidelse 
av kryssområdet ved E16 før utbygging.  
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Stortinget har i Nasjonal Transportplan (NTP) vedtatt at E16 skal bygges som firefelts veg i ny 
trasé på strekningen Kløfta–Kongsvinger. Målet er å øke trafikksikkerheten og bedre fremkom-
meligheten gjennom å skille gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Dagens E16 vil fungere som 
lokalveg på strekningene der ny E16 åpnes for trafikk.  
 
Deler av trasén er bygd ut, men strekningen Nybakk – Slomarka gjenstår. Tid for byggestart er 
ikke endelig bestemt av Stortinget, men kan bli i siste del av planperioden for NTP fra 2018 til 
2029.Ny trasé for E16 forbi Kvernberget er ikke avklart.  
 

 
- - -- 

Det er inngått et interkommunalt plansamarbeid mellom kommunene som er berørt av utbyg-
gingen (Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger), og det skal utarbeides en kommunedelplan 
med en anbefalt trasé. Illustrasjonene nedenfor viser planlagt fremdrift og alternative korridorer 
for trasévalg. 
 

 
 
--- 
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Se https://www.e16portalen.no/ 

 
- Risiko- og sårbarhet 

Se punkt 4. nedenfor. 
 

- Sosial infrastruktur 
Kvernberget sokner til samme skolekrets som Neskollen. Høsten 2019 var det ingen ledig 
kapasitet på Neskollen barneskole. Aktuell ungdomsskole er Vormsund ungdomsskole.  
 
Det er satt av areal til utbygging av en barnehage innenfor planområdet.  
 

- Estetikk og byggeskikk 
Utbygging med konsentrert småhusbebyggelse har en skala og utforming som i høy grad 
viderefører det preget man finner på bebyggelsen i nærområdet.  
 
Blokkbebyggelse (felt B1) introduserer en ny bygningstypologi på stedet, men konsekvensene av 
dette vil i stor grad være avhengig av høyder (etasjeantall) og utforming av bebyggelsen.  
 

- Barn og unges interesser 
Forslagstiller har fokus på at det blir opparbeidet arealer og gode arenaer der barn og unge kan 
utfolde seg i lek, rekreasjon og andre aktiviteter. Det er viktig å legge til rette for grep som sikrer 
trygghet og opplevelse av tilhørighet til området. 
 

- Universell utforming 
Krav til universell utforming følger av pbl., TEK, mv. For utforming av boliger benyttes begrepet 
tilgjengelig boenhet, og det gjelder i prinsippet ikke for småhus.  
 

- Teknisk infrastruktur 
Ut ifra opplysninger fra tidligere saksgang vil det være behov for etablering av ny VA-teknisk 
infrastruktur i området, og opplysningene nedenfor er henter fra kommunens tidligere vurderinger 
i saken.  
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Avløp «Det går i dag en spillvannsledning langs E16 med pumpestasjon i Vormsund med 
forbindelse til renseanlegget på Årnes. Kommunen er usikker på kapasiteten mellom pumpe-
stasjonen i Vormsund og langs E16 til planområdet. Det er dårlig kapasitet, og det er ikke mulig å 
tilkoble 250 boenheter. For at kommunen skal kunne gjøre en modellering/beregning av avløp, 
må forslagsstiller anslå et totalt antall boenheter på alle feltene, dvs. både B1 og B2 og barne-
hagetomta.» (Fra referat fra dialogmøte med kommunen avholdt 27.11.2019.)  
 
Vann Kommunen ga i det samme møtet uttrykk for at det er behov for å gjøre en modellering 
/beregning basert på samlet antall enheter for hele utbyggingsområdet. I et tidligere saksfremlegg 
for Kvernberget er det referert til at det er gjort en simulering med 400 boenheter på Kvernberget 
og at dette viste bra trykk i hele kommunen med det ekstra forbruket av vann.  
 

3.5.  Virkninger utenfor planområdet 
 
Beskrivelse av tiltakets virkning utenfor planområdet 
 
Forslagsstiller kan ikke se at planforslaget innebærer vesentlig uforutsette fysiske virkninger uten-
for planområdet. Realisering av planforslaget vil kunne kreve opparbeidelse av teknisk infrastruk-
tur, særlig vei og vann, og omfanget av dette må avklares.  
 

3.6. Fremdrift 
 
Beskrivelse av ønsket fremdrift for planprosessen og oppstart av bygging, gjerne i en tabell. 
 
Tabellen nedenfor viser skisse til fremdrift fra forslagstillers side.  
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4. Samfunnssikkerhet og konsekvensutredning 

4.1.  Risiko og sårbarhet 
 
Redegjørelse for hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge 
risiko og sårbarhet 
 
ROS-analyse vil bli utarbeidet som en del av reguleringssaken. Det kan være usikkerhet knyttet til 
konsekvenser av trasèvalg for E16 for planområdet, men forslagstiller er på det nåværende tids-
punkt ellers ikke kjent med forhold som vil kunne få kritisk betydning for en utbygging.  
 

4.2.  Vurdering av behov for konsekvensutredning 
 
Det skal vurderes om planen vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, og herunder 
hvordan kravene vil kunne ivaretas. 
 
Forskrift om konsekvensutredning gir anvisning for hvilke prosjekter som skal konsekvensut-
redes, og dette følger av § 6, § 7 og § 8. For det aktuelle planområdet er det særlig § 6 b) som 
kommer til anvendelse:  
 
«reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner  
der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar 
 med denne tidligere planen.» 
 
Det planlagte tiltaket faller ikke under de prosjekter som er nevnt i vedlegg 1.  Nye bolig- og fri-
tidsboligområder er nevnt (se rad 25), men det gjelder kun områder som ikke er i tråd med over-
ordnet plan.  
 
Prosjektet faller heller ikke under prosjekter nevnt i vedlegg II til forskriften, og § 7 og § 8 kommer 
dermed heller ikke til anvendelse.   
 
Det er dermed ikke krav til at saken skal utarbeides med KU. 
 

5. Medvirkning i planprosessen 
 
Redegjøre for opplegg for medvirkning ved varsel om oppstart, herunder; 
 

- Hvilke interesser som blir berørt av planinitiativet 
- Hvilke berørte offentlige organer og andre interessenter som skal varsles om 
planoppstart  
- Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere,  naboer, barn og unge, interesseorganisasjoner og andre berørte. 

 
Det tas sikte på medvirkning iht. de krav som følger av gjeldende regelverk. Naboer vil bli varslet 
ved planoppstart, og forslagstiller ser for øvrig for seg at øvrige offentlige organer og interes-
senter avklareres med kommunen.  
 
 
 
 

*** 
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Illustrasjonsplan og enkle skisser som viser ønsket tiltak inkluderes i planinitiativet, dersom dette 
er utarbeidet tidligere. 
 
Det er utarbeidet skissemessige illustrasjoner for felt B1 og B2, og videre bearbeiding av disse 
må påregnes. Nedenfor er det vist et par skisser fra disse, og materialet følger vedlagt i sin 
helhet.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


