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Forord 
I samsvar med plan- og bygningsloven (2008) skal det etter § 12-3 utarbeides 
detaljreguleringsplan for konkrete bygge- og anleggstiltak. I dette tilfellet utarbeides 
detaljreguleringen som endring av gjeldende reguleringsplan for det aktuelle området. 
 
For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det dessuten 
utarbeides planprogram etter reglene i plan- og bygningslovens § 4-1. Et planprogram er et 
verktøy for tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet. Det skal si noe om 
formålet, avklare viktige problemstillinger, avklare utredningsbehov og si noe om hvordan 
planleggingen skal gjennomføres; herunder planprosessen med frister og deltakere, opplegg for 
medvirkning, eventuelle alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. 
Planprogrammet skal legges til grunn for utarbeidelsen av reguleringsplanen. 
 
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver 
planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer 
som gjelder for området. 
Bl.a. vil det bli gitt en vurdering av planens virkning på miljø og samfunn, særlig hva en økt 
befolkningstilvekst vil få for sosial infrastruktur i området – skole, barnehage mv.  
 
Planprogram for boligområdet Grindermåsan på Fenstad ble vedtatt av formannskapet 10. 
november 2015. 
 
Denne planbeskrivelsen er basert på det fastsatte planprogrammet. 
 
 
Oslo 12. februar 2018 
 
Knut Gundersen 
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1. Bakgrunn og formål 
Området Grindermåsan på Fenstad har i kommuneplanen vært avsatt til boligformål i en 
årrekke. Allerede i 1982 ble Reguleringsplan for Kampå vedtatt i bygningsrådet, og revidert i 
1983. 
I reguleringsplanen er det meste av eiendommen gnr 14 bnr 7 avsatt til areal for fremtidig 
boligbygging – felt S. 
 

 
Figur 1. Reguleringsplan for Kampå – 1982 

 
Frem til i dag har det vært liten utbygging i området, kun 14 eneboliger/2-mannsboliger er 
oppført sydvest i området langs Myrstubben. Utnyttelsen her er ca. 25 % BYA. I tillegg er det 
oppført 5 2-mannsboliger på nordøstsiden av Myrstubben i følge kommunen «i henhold til flate-
regulering, uten videre detaljregulering». 

  
Dessuten er et areal på ca. 5,5 daa i nordvest regulert til boligformål, og hvor utbyggingen er 
igangsatt. Dette arealet inngår i Reguleringsplan for Grindermåsan nord vedtatt i 2003, og 
revidert siste gang i november 2014. For området er det godkjent en utnyttelse på 25 % BYA. 
 
Ny eier av eiendommen gnr 14 bnr 7 – Tenold Boligutvikling AS – igangsatte forberedelser til 
detaljregulering av området i 2013, og 19. november 2013 ble det avholdt oppstartsmøte hvor 
tiltakshavers intensjon med planarbeidet ble presentert og kommunens forutsetninger og krav 
ble gjennomgått. 
I ettertid har utnyttelsen av området vært drøftet med kommunen i relasjon til kommuneplanen, 
og det ble i den forbindelse fremsatt krav fra kommunen om utarbeidelse planprogram for dette 
reguleringsarbeidet. 



 
5 

Grindermåsan, Fenstad – Planbeskrivelse 12. februar 2018 

Planprogram for Grindermåsan på Fenstad ble fastsatt ved vedtak i formannskapet 10. 
november 2015. 
 
Planen utarbeides for eier av eiendommen gnr 14 bnr 7, Tenold Boligutvikling AS, som er 
initiativtaker til reguleringsarbeidet, og firma Eiendomsutvikling Knut Gundersen i samarbeid 
med ViaNova Kristiansand AS har hatt ansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen. 
 

2 Eiendomsforhold 
Den største eiendommen i planområdet er gnr 14 bnr 7 på 120.124 m2. 
I tillegg inngår eiendommen gnr 14 bnr 171 på 1.870 m2 og del av eiendommen gnr 14 bnr 202 
med ca. 2.600 m2 i planområdet. 
 
Grunneiere i planområdet: 
Navn Adresse Postnr. Poststed Gnr bnr 
Tenold Boligutvikling AS Losbyveien 142 1475 Finstadjordet 14 7 
Nes kommune Rådhusgata 2 2150 Årnes 14 171 
Nes kommune Rådhusgata 2 2150 Årnes 14 202 
 
Kart med angivelse av eiendommen og omkringliggende eiendommer i området er vist under, 
figur 2. 

 
Figur 2. Planområdet på Fenstad. 

 

3 Planprosess og medvirkning 
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 19. november 2013. Av spesielle forhold som ble 
diskutert, var først og fremst antall boenheter i planområdet sett i relasjon til kommuneplanen. I 
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den opprinnelige reguleringsplanen for Kampå er det fastsatt en utnyttelsesgrad på 15 % BYA, 
mens det fra tiltakshavers side var ønsket en noe høyere utnyttelse. Dette tema har vært drøftet 
videre med kommunen i møter og i brev i noen tid etter oppstartsmøtet, men planprogrammet 
ble vedtatt med utnyttelse på 15 % BYA for området.  
Andre tema som ble drøftet i oppstartsmøtet, var atkomst til planområdet og løsninger for 
håndtering av vann- og avløp fra området, inkl. overvannshåndtering. 
 
Ved oppstart av revisjon av kommuneplanen for Nes ble nye boligområder på Fenstad foreslått 
inntatt i planen, samtidig som det ble drøftet å tilbakeføre boligområdet Grindermåsan til LNF-
område. Arbeidet med revisjon av kommuneplanen medførte at forberedelsene til 
reguleringsarbeidet ble stilt i bero mens revisjonsarbeidet pågikk. 
Konklusjonen ble at området Grindermåsan opprettholdes som boligområde i kommuneplanen 
for 2015-2030, som ble vedtatt av kommunestyret 30. juni 2015. 
 
Varsel om oppstart ble sendt naboer og offentlige myndigheter 17. juni 2015, og forslag til 
planprogram ble samtidig utlagt til offentlig ettersyn. Annonse ble innrykket i Romerikes Blad 
22. juni 2015. Pga. dårlig lesbarhet ble ny annonse innrykket 27. juni 2015. 
Pga. ferietid ble varsel om oppstart fornyet 30. juni 2015, og forslag til planprogram ble da også  
vedlagt. Endelig uttalefrist ble satt til 28. august 2015. 
 
I tillegg til plan- og bygningslovens krav til medvirkning har det vært dialog med foreningen 
Fenstad i fremtiden v/ Boye Østvang Tranum i forbindelse med etablering av boliger med 
livsløpsstandard på en del av området. Fenstad Vel v/ Roald Wessel Finstad er orientert om 
planarbeidet.  
Når det gjelder medvirkning fra barn og unge, er Fenstad skole tilskrevet ved oppstart av 
planarbeidet, men det er ikke kommet ønske derfra om å få komme med innspill til planarbeidet. 
 

4 Innkomne merknader/innspill 
Ved uttalefristens utløp var det innkommet uttalelser fra nedennevnte offentlige myndigheter, 
foreninger og private. Uttalelsene – som i det alt vesentlige er relatert til oppstartsvarselet – 
oppsummeres og kommenteres nedenfor. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – 7. juli 2015 

- I uttalelsen hevdes det at planområdet ser ut til å omfatte ca. 120 daa dyrkbar mark, og i 
den forbindelse minnes det om at «omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skal 
rapporteres til KOSTRA». 

- Det vises til Fylkesmannens nylig utgitte rapport «Kartleggingsstatus for viktige 
naturtyper i Oslo og Akershus» hvor det fastslås at store verdifulle myrområder i Nes 
kommune ennå ikke er tilstrekkelig kartlagt. I det videre reguleringsarbeid må 
kommunen sørge for at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om planforslagets 
konsekvenser for naturmangfold og vurdere avbøtende tiltak for å reduseres eventuelle 
negative konsekvenser. 
Kommentar: 

- Det må påpekes at Grindermåsan i flg. I følge kartbasen Kilden til Norsk Institutt for 
Bioøkonomi – NIBIO – ikke er definert som jordbruksareal. 

- Uttalelsen fra Fylkesmannen er tatt til etterretning. Naturmangfoldet i planområdet er 
registrert og nødvendige tiltak beskrevet. Se pkt. 8.6. 

- Følgende ble tilføyd under Vurderingsbehov i planprogrammet pkt. 5.6: 
Fylkesmannens nylig utgitte rapport «Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og 
Akershus» fastslår at store verdifulle myrområder i Nes kommune ikke er tilstrekkelig 
kartlagt. Det skal derfor fremskaffes tilstrekkelig kunnskap om planforslagets 
konsekvenser for naturmangfoldet, og avbøtende tiltak skal vurderes for å redusere 
eventuelle negative konsekvenser for naturmangfoldet. 
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Fra planarbeidet 
I planforslaget er det i planbeskrivelsens pkt. 8.3 Overflatevann, grunnvann og 
grunnforhold beskrevet hvordan masseutskiftningen under utbyggingen av området skal 
gjennomføres. Detaljert prosjektering av tiltaket vil bli utført i tilknytning til 
rammesøknad; se også reguleringsbestemmelsene pkt. 3.7. 
 

Statens vegvesen – 20. august 2015 
- Det redegjøres for dagens situasjon mht. gang-/sykkelveier og fartsgrenser på de 

tilstøtende veier. Støyvarselkart fra 2010 langs Fv177 Eidsvollvegen og Fv179 
Svanfossvegen – vedlagt – viser at deler av planområdet ligger i gul støysone. Ved 
planlegging av boliger i denne sonen, skal det fremlegges støyfaglig utredning som viser 
støynivå uten og med støyskjermingstiltak. 

- Videre har Statens vegvesen merknader til planarbeidet vedrørende regulering av kryss 
med fylkesvei, regulering av trafikksikre veiforbindelser for myke trafikanter og om 
rekkefølgebestemmelser vedrørende byggeplan for disse. 

- Det påpekes også behov for teknisk plan for ovennevnte løsninger og for geoteknisk 
undersøkelse av grunnforholdene langs Fv177 Eidsvollvegen. 
Kommentar: 

- Merknadene er tatt til etterretning og lagt til grunn i planarbeidet. Det vil bli lagt opp til 
forhåndsdrøfting med Statens vegvesen når det gjelder utarbeidelse av teknisk plan og 
valg av løsninger i tilknytning til utforming av vei og kryss med fylkesveiene. 

- Følgende ble tilføyd i under Vurderingsbehov i planprogrammet pkt. 5.2: 
Det vil bli gjennomført støyfaglig utredning langs Fv177 Eidsvollvegen og Fv179 
Svanfossvegen. Eventuell støyskjerming vil bli sikret ved rekkefølgebestemmelse. Se 
også pkt. 5.5. 

- Kryss med Fv177 og Fv179 reguleres med utforming og frisikt i samsvar med 
veivesenets veinormal og tilhørende veileder. Trafikksikre veiforbindelser for myke 
trafikanter sikres. Det vil bli utarbeidet byggeplan for kryss med fylkesveiene og teknisk 
plan for kryss og gang-/sykkelvei langs fylkesvei. Byggestart sikres ved 
rekkefølgebestemmelse. 

- Det skal utføres geoteknisk undersøkelse av grunnforholdene i planområdet. Se også pkt. 
5.3 i planprogrammet. 
 
Fra planarbeidet 
Under planarbeidet er det utført støyfaglig utredning av veitrafikken langs Fv177 
Eidsvollvegen og Fv179 Svanfossvegen. Nødvendig støyskjerming – plassering av og 
høyde på støyskjermer – er vist på plankartet og sikret ved rekkefølgebestemmelse. 
Kryss med Fv177 Eidsvollvegen og Fv179 Svanfossvegen er regulert med utforming og 
frisikt i samsvar med veivesenets veinormal og tilhørende veileder. 
Det er også planlagt gangs-/sykkelveier rundt og gjennom boligområdet, og det er 
dessuten avsatt areal til gang-/sykkelvei langs Fv179 Svanfossvegens nordside. 
Geotekniske undersøkelser i planområdet er gjennomført og vil bli lagt til grunn ved 
utbyggingen av infrastrukturen. Ytterligere geotekniske og hydrogeologiske 
undersøkelser er gjennomført og resultatene av disse er lagt til grunn for den videre 
prosjektering av utbyggingen. 
Se også pkt. 8.2 Trafikk og kollektivløsninger 

 
Akershus fylkeskommune – 27. august 2015 

- Fylkeskommunen peker på medvirkning i planprosessen og viktigheten av at 
interessegrupper involveres tidlig i prosessen. 

- Videre vises det til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som bl.a. har 
til formål å øke kollektivandelen i den samlede reisevirksomheten.  

- Det opplyses at planområdet er befart 20. juli 2015, og det stilles ikke krav om 
arkeologiske registreringer. 
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- Fylkeskommunen minner om «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen», og særlig fremholdes punkt 5 om krav til barn og unges 
aktivitetsområder. I den forbindelse anbefales det at det stilles rekkefølgebestemmelser 
til opparbeidelse av leke- og fellesarealer. 

- Det minnes også om universell utforming av bebyggelse og uterom. 
- Det stilles strenge krav til forvaltning av vannforekomster, og fylkeskommunen 

forutsetter at de tiltak som planlegges ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i 
«vann-forskriften». 
Kommentar: 

- Merknadene fra fylkeskommunen er tatt med i planarbeidet. Det er lagt opp til 
samarbeid med aktuelle interessegrupper i planprosessen, se planprogrammet pkt. 1.6. 
Videre vil det bli lagt til rette for god kollektivtransport for området. 

- Følgende er tilføyd i planprogrammet pkt. 5.2: 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vil også bli tatt med i vurderingen 
av trafikale løsninger. 

- Følgende erstatter Vurderingsbehov i planprogrammet pkt. 5.7: 
Planområdet er befart av fylkeskommunen 20. juli 2015, og det stilles ikke krav om 
arkeologiske registreringer. 

- Følgende er tilføyd under Vurderingsbehov i planprogrammet pkt. 5.8: 
«Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen» vil bli 
lagt til grunn i planarbeidet, særlig punkt 5 om krav til barn og unges aktivitetsområder. 
Det vil bli stilt rekkefølgekrav til opparbeidelse av leke- og fellesarealer. 

- Følgende er tilføyd under Vurderingsbehov i planprogrammet pkt. 5.3: 
Det vil bli lagt vekt på at de tiltak som planlegges ikke reduserer muligheten for å 
oppfylle kravene i «vann-forskriften». 
 
Fra planarbeidet 
Under planarbeidet er utvidelse av kollektivtilbudet i området vurdert, men det antas at 
eksisterende busstilbud er tilstrekkelig i tidlig utbyggingsfase. Etter hvert som 
utbyggingen av Grindermåsan går fremover, vil busstilbudet ventelig følge 
befolkningsveksten på Fenstad. 
Se også pkt. 8.2 Trafikk og kollektivløsninger 
Når det gjelder medvirkning fra barn og unge, er Fenstad skole tilskrevet ved oppstart av 
planarbeidet, men det er ikke kommet ønske derfra om å få komme med innspill til 
planarbeidet. 
 

NVE – 8. september 2015 
- Det påpekes at det i områder med marin leire må dokumenteres at grunnen er stabil 

eller lar seg stabilisere. Særskilte tiltak må iverksettes dersom det avdekkes kvikkleire i 
planområdet. I den forbindelse vises det til NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum og 
skredfare i arealplanar og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Kommentar: 

- Følgende er tilføyd under Vurderingsbehov i planprogrammet pkt. 5.3: 
Dette gjelder også grunnens stabilitet med tanke på eventuell kvikkleire. 
I flg. NGUs løsmassekart er hele planområdet angitt som elveavsetning og det er ikke 
registrert kvikkleire i området. 

 
Hafslund Nett AS – 27. august 2015 

- Eksisterende anlegg i planområdet vises på vedlagt kart, og disse må tas hensyn til i 
planarbeidet. Det bes om at byggeforbudsbeltet langs høyspentlinjen tas inn i planen 
som hensynssone (faresone). 

- Høyspentkabel ved Myrstubben må også tas hensyn til. 
- Det må avsettes areal i planen til en eller flere nye nettstasjoner. 

Kommentar: 
- Innspillet fra netteier er tatt til etterretning. Det vil bli etablert nødvendig samarbeid om  
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utforming av strømforsyningen i planområdet. Areal for to nettstasjoner er avsatt i 
planen. 

Fra planarbeidet 
På plankartet er angitt «sikringssone høyspenningsanlegg» hvor det ikke kan oppføres 
bebyggelse før høyspentlinjen er erstattet av jordkabel. 
 

Ruter AS – 24. juni 2015 
- Det pekes på områdets beliggenhet utenfor de mest sentrale områder, og at begrensning 

i parkeringsdekningen kan bidra til ønsket reisemiddelfordeling. Det anbefales at det 
stilles krav om anlegg for sykkelparkering og at bebyggelse og interne veier planlegges 
med tanke på god tilgjengelighet til busstoppesteder langs fylkesveiene. 
Kommentar: 

- Merknadene fra Ruter AS er tatt til etterretning i det videre planarbeidet. 
 
Fra planarbeidet 
Reisende fra Grindermåsan vil ha meget kort vei til busstoppesteder, både langs Fv177 
Eidsvollvegen og langs Fv179 Svanfossvegen, og det er derfor ikke ansett nødvendig å 
anlegge særskilt bilparkering for kollektivreisende fra området. Imidlertid er det avsatt 
areal til sykkelparkering ved Fv179 Svanfossvegen. 
Utvidelse av kollektivtilbudet i området er vurdert, men det antas at eksisterende 
busstilbud er tilstrekkelig i tidlig utbyggingsfase. Etter hvert som utbyggingen av 
Grindermåsan går fremover, vil busstilbudet ventelig følge befolkningsveksten på 
Fenstad. 
Se også pkt. 8.2 Trafikk og kollektivløsninger 
 

Aage Engebretsen, nabo til planområdet – 29. juni 2015 
- Ønsker at eiendommen gnr 14 bnr 51 tas med i planarbeidet. 

Kommentar: 
- Det er ikke ønskelig å utvide planområdet, men det anbefales at eiendommen eventuelt 

utvikles etter at reguleringsplan for Grindermåsan foreligger. 
 

Arne Torgeir Vestvold, nabo til planområdet – 6. juli 2015 
- Ønsker at planområdet dreneres på en god måte slik at vannstanden på myrområdene 

ikke stiger ytterligere. 
- Kommentar: 

Balansert drenering av Grindermåsan er en forutsetning i planleggingen. 
 
Fra planarbeidet 
I planforslaget er det i planbeskrivelsens pkt. 8.3 Overflatevann, grunnvann og 
grunnforhold beskrevet hvordan masseutskiftningen under utbyggingen av området skal 
gjennomføres og hvordan grunnvannstanden kan håndteres. Detaljert prosjektering av 
tiltaket vil bli utført i tilknytning til rammesøknad; se også reguleringsbestemmelsene 
pkt. 3.7. 

 
Svein Erik Lindholt, pva. naboer til planområdet – 24. august 2015 

- Kommentarer, merknader og opplysninger til planprogrammets pkt. 5.1, 5.3 og 5.6. Det 
listes opp en rekke detaljerte bemerkninger til antall boenheter og konsekvenser av 
utbyggingen på Grindermåsan, særlig i forhold til trafikk og atkomstløsninger. Det gis 
uttrykk for bekymring knyttet til grunnvannstanden og setningsskader på eksisterende 
bebyggelse. Eiere av berørte eiendommer ønsker innsyn i risikoanalyse om vei og 
grunnforhold. 
Kommentar: 

- Alle bemerkninger er tatt med i det videre planarbeidet. Brevet er besvart skriftlig 4. 
september 2015 med opplysning om kommende høring av planforslag. 
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Arne Luke, Ullensaker – 27. august 2015 

- Reagerer på antatt økt trafikk på Fv179 Svanfossvegen mot Gardermoen og Jessheim 
som følge av utbyggingen av Grindermåsan. 
Kommentar: 

- Innspillet er tatt til orientering. 
 

5 Planstatus 

5.1 Kommuneplanen 
I gjeldende kommuneplan for Nes for perioden 2015-2030 er området Grindermåsan 
opprettholdt som boligområde. 

5.2 Reguleringsplaner i området 
Reguleringsplan for Grindermåsan nord, som grenser til planområdet i nordvest, er vedtatt 
2003 og revidert i 2014. Området er under utbygging med en utnyttelse på inntil 25 % BYA. 
Denne planen anses ikke å ha innvirkning på reguleringsplanen for Grindermåsan. 
Utover denne er det ingen reguleringsplaner under arbeid som har betydning for reguleringen 
av Grindermåsan. 
Godkjente planer for øvrig som kan ha betydning for arbeidet med reguleringsplanen for 
Grindermåsan, er ikke kjent. 

5.3 Overordnede føringer 
Plan- og bygningsloven (2008) 
Plan- og bygningsloven skal være et verktøy for å sikre god forvaltning av våre arealer og ivareta 
samfunnsinteressene i landet. Loven skal sikre at all arealplanlegging skjer som en demokratisk 
prosess som ivaretar en bærekraftig utvikling og gir grunnlag for fornuftige vedtak om bruk og 
vern av ressurser. Bruk av arealer og andre naturressurser skal vurderes sammen med 
sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger. 
Planleggingen skal ivareta både nasjonale, regionale og kommunale interesser og skal foregå i 
samråd med aktuelle fagetater, organisasjoner, næringsliv og innbyggere. 
Reguleringsplaner som utarbeides etter plan- og bygningsloven, fastlegger hvilke bygge- og 
anleggstiltak og hvilke virksomheter som er tillatt og blir bindende for den enkelte grunneier i 
området. 

Statlige føringer 
Rikspolitiske retningslinjer/rapporter 
Rikspolitiske retningslinjer med betydning for dette planarbeidet kan være: 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging – T-5/93. Disse 
innebærer utvikling av arealbruk og transportsystem som fremmer samfunnsøkonomisk 
ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger. Et langsiktig bærekraftig perspektiv 
skal legges til grunn i planleggingen. 

 Rapport om universell utforming – T-1472. Området skal tilrettelegges med god atkomst 
for alle, både når det gjelder trafikale forhold og for bruk av utearealene. Nye bygg skal 
tilrettelegges med god tilgjengelighet. 

 Retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging – T-1442/2016. 
 Vannforskriften 
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene – Kgl.res. 4. 

september 2009. Denne skal bl.a. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging. 

 Naturmangfoldloven 
 Norsk rødliste for arter – 2015 
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«Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand» - st.meld. nr. 26 (2006-2007) 
Meldingen viser regjeringens miljøpolitiske mål og ambisjoner, og er regjeringens viktigste 
dokument som gir en samlet oversikt over rammene for den nasjonale arealpolitikken. 
Utbygging av arealer skal være basert på god kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn, 
og skal sikre fellesskapets interesser bl.a. innenfor friluftsliv og rekreasjon, jordressurser og 
kulturlandskap, kollektivtransport og boliger. 

Regionale føringer 
Av vesentlige regionale forutsetninger er: 

 Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 
 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt i desember 2015 og 

revidert i mars 2016 
 Regional plan for handel, senter og servicestruktur, sist endret i 2014 og under revisjon 
 Samferdselsplan for Akershus 2016-2025 
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 
 Regional plan Masseforvaltning i Akershus vedtatt 24. oktober 2016 
 Felles kommunal veinorm for Romerike 
 Felles kommunal VA-norm for Øvre Romerike 
 Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene (2016-2018)  

 
I tillegg er det i noen grad sett hen til 

 Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025 «Romerike møter framtida» (2004). 
Dette er en fylkesdelplan som tar for seg utviklingen på Romerike på lang sikt. Det er 
bl.a. en konkretisering av ovennevnte rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, og formålet med planen er først og fremst utvikling av Romerike 
som et miljøvennlig og sammenhengende storbyområde som er bundet sammen med et 
effektivt system for vei-, kollektiv- og sykkeltransport. 

Kommunale føringer 
 Kommuneplan for Nes kommune 2005-2017 er lagt til grunn ved utarbeidelsen av 

planprogrammet. 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 vedtatt i 2013 er også lagt til grunn. 
 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 ble vedtatt 30. juni 2016, og reguleringsarbeidet 

er tilpasset de angitte bestemmelser og retningslinjer.  
 
Når det gjelder Grindermåsan, er LNF-området langs Eidsvollvegen fra kommuneplanen 
2005-2017 omgjort til boligformål i den någjeldende kommuneplans arealdel. 
Reguleringsplanen er utformet på dette grunnlaget, og på rammer gitt i 
reguleringsplanen fra 1982.  
 
Kommuneplanen beskriver en rekke utfordringer for kommunen, og flere av disse er 
aktuelle å vurdere i planarbeidet, både når det gjelder «miljømessig gode løsninger», 
«trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling» og «langsiktig, bærekraftig perspektiv i 
planleggingen». 
 
I kommuneplanen pekes det på utfordringer knyttet til miljø og arealbruk, og derfor 
legges det stor vekt på å få til gode løsninger for energibruk i private og offentlige bygg. 
Kommuneplanen peker videre på krav til universell utforming, estetiske bestemmelser, 
krav til grøntarealer og vurdering av tiltak mot radonpåvirkning. 

 
Alle disse bestemmelser og retningslinjer er i større eller mindre grad ivaretatt i planarbeidet, 
og vurderinger av de ulike tema er tatt inn i planbeskrivelsen. 



 
12 

Grindermåsan, Fenstad – Planbeskrivelse 12. februar 2018 

Av andre kommunale planer og retningslinjer som det vil bli tatt hensyn til i planarbeidet, kan 
nevnes Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse juni 2013.  
I kommuneplanen er det dessuten listet opp en rekke generelle retningslinjer og bestemmelser 
som i varierende grad har betydning for planarbeidet. Dette gjelder bl.a. 

 Energi- og klimaplan for Nes 2011-2020 
 Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 
 Et løft i Nes-skolen 2014-2018 
 Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016-2025 

 
I gjeldende kommuneplan for 2015-2030 er eiendommen gnr 14 bnr 7 på Grindermåsan avsatt 
til boligformål, se figur 3. 
 

 
Figur 3. Kartutsnitt gjeldende kommuneplan 2015-2030 

 

6 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er lokalisert sentralt på Fenstad og grenser i øst i det alt vesentlige mot Fv177 
Eidsvollvegen, i syd dels mot Fv179 Svanfossvegen og i vest mot eksisterende bebyggelse langs 
Grindervegen og Myrstubben. 
 
Planområdet utgjør i sin helhet eiendommen gnr 14 bnr 7, og dessuten gnr 14 bnr 171 og deler 
av bnr 202, og omfatter i alt om lag 125 daa. 
Se kartutsnitt på neste side. 
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Figur 4. Planområdet på Fenstad 

 
Planområdet er et ubebygd område som i det alt vesentlige er myr (gammel torvmyr) og noe 
skog. Torvmyren utgjør ca. 56 % av planområdet – blå farge, mens ca. 34 % er uproduktiv skog – 
lys grønn farge. I randsonen mot Fv177 Eidsvollvegen og i nordvest mot eksisterende 
bebyggelse er det noe skog med lav bonitet (vedskog) – grønn farge. Se kartutsnitt under, figur 5. 
 

 
Figur 5. Kartutsnitt hentet fra «Skog og landskap» 
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Det er ikke registrert noe arkeologisk forekomst på Riksantikvarens www.kulturminnesok.no 
av typen «bosetning/aktivitetsområde» med vernetype automatisk fredet.  
Det er heller ikke registrert viktige naturtyper i planområdet. 
 

 
Figur 6. Glimt inn i planområdets randsone i sydvestlig retning fra Fv.177 Eidsvollvegen. 

 
På Grindermåsan har det vært drevet torvuttak i stort omfang, noe som fremgår tydelig slik 
myren ser ut i dag. Myren består av et nettverk av «rette strenger» der det ikke har vært tatt ut 
torv, og mellomliggende «bassenger» hvor torven er gravd ut. På strengene vokser det noe tynn 
skog, dominert av furu og med enkelte bjørketrær. 
Akershus fylkeskommune har meddelt at det på grunn av denne virksomheten ikke stilles krav 
om arkeologiske registreringer på eiendommen. 
 

 
Figur 7. Flyfoto over planområdet med noe tilstøtende bebyggelse i syd. 

http://www.kulturminnesok.no/
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I følge kartbasen Kilden til Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO – består grunnforholdene i 
planområdet utelukkende av organiske jordlag, men pga. tidligere bruk som torvmyr, er 
området ikke definert som jordbruksareal. 
Oversikt over arealtyper sentralt i Fenstad, er vist nedenfor (gul farge – jordbruksareal, grønn 
farge – skog, blå skravur – myr, rød farge – bebyggelse). 
 

 
Figur 8. Oversikt over arealtyper hentet fra Skog og landskaps kartbase "Kilden". 

 

7 Beskrivelse av planforslaget 
Eiendommen gnr 14 bnr 7 på Grindermåsan skal i sin helhet bygges ut til et attraktivt 
boligområde med god kvalitet og med god variasjon av boligtyper som både tar hensyn til 
fornuftig utnyttelse av arealene og sikrer tilfredsstillende utearealer og gode trafikk- og 
parkeringsløsninger. 
Bebyggelsen skal fremstå med god tilgjengelighet og med fleksible interne løsninger. 
Arealene skal utnyttes rasjonelt gjennom fornuftig og presis planlegging, og med et arealeffektivt 
utbyggingsmønster. 
Området er inndelt til sammen 15 felt beregnet i det alt vesentlige for frittliggende 
småhusbebyggelse som skal omfatte både eneboliger og 2-mannsboliger, mens det i de øvrige 
felt skal oppføres kjedehus/rekkehus/leilighetsbygg i to etasjer. 
 

 
Figur 9. Alternativ enebolig i 1 ½ etasje (kun illustrasjon!) 
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Figur 10. Alternativ 2-mannsbolig i 2 etasjer med mellomliggende garasje (kun 

illustrasjon) 
 
I to felt er det planlagt kombinert bolig og tjenesteyting. Det ene av disse er primært tiltenkt 
utbygging til barnehage, men dersom behovet ikke skulle være tilstede, vil feltet kunne bebygges 
med boliger. 
Det andre feltet er beregnet boligbebyggelse kombinert med tjenesteyting slik som 
helsetjenester og andre sosiale funksjoner. Her vil det blant annet bli etablert boliger med 
livsløpsstandard i samråd med foreningen Fenstad i fremtiden. 

8 Konsekvenser av planforslaget 
For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det også 
utarbeides planprogram etter reglene i plan- og bygningslovens § 4-1. Planprogrammet skal 
bidra til tidlig medvirkning og avklaring av viktige hensyn i planarbeidet, og det skal avklare 
viktige problemstillinger og eventuelle utredningsbehov. Det skal også si noe om hvordan 
planleggingen skal gjennomføres. 
Planprogram for Grindermåsan på Fenstad ble fastsatt ved vedtak i formannskapet 10. 
november 2015, og planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet. 
 

 
Figur 11. Grindermåsan og omkringliggende bebyggelse. 

Kartutsnitt hentet fra «Skog og landskap» 
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Selv om Fenstad i flg. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ikke er blant de 
prioriterte «lokale byer og tettsteder», fremstår stedet som et vekstområde med god sosial 
infrastruktur og god offentlig kommunikasjon. Kollektivknutepunktet med offentlige tjenester 
og servicetilbud inngår i den eksisterende «grendestrukturen» som kommunen ønsker å styrke. 
Boligreserven på Fenstad gir også rom for dette. 
Fenstad (Kampå) har per i dag en befolkning på ca. 600 personer og er det 6. største tettstedet i 
kommunen. I kommuneplanen er det registrert en boligreserve på 100 boenheter på Fenstad, i 
det alt vesentlige lokalisert til Grindermåsan. 

8.1 Utbyggingsmønster 
Det er et mål at området skal utvikles med god kvalitet. 
Ulike bebyggelsesstrukturer og bygningstyper har vært vurdert for å finne frem til en 
bebyggelse som også gir gode uteoppholdsarealer og tilfredsstillende sol/skygge-forhold både 
innbyrdes og for de omkringliggende arealer. 
 
Utbyggingstakt og utbyggingsrekkefølge skal vurderes både i forhold til interne og eksterne 
forhold, spesielt i forhold til sosial infrastruktur i Nes kommune, slik som skolekapasitet og ulike 
servicefunksjoner. 
Utbygging på eiendommen vil derfor sannsynligvis skje over en periode på mange år. 
 
Planområdet er delt opp i 15 felt med variert bygningsstruktur. 
Planforslaget legger opp til utbygging av Grindermåsan med frittliggende eneboliger og 
tomannsboliger – felt BFS1-BFS10, og noe bebyggelse med kjedehus, rekkehus og leilighetsbygg 
(to etasjer) – felt B1-B3. 
Det er også planlagt to felt for kombinert formål bolig/tjenesteyting. Det ene av disse – BKB1 – 
foreslås i utgangspunktet som tomt for barnehage. Dersom det på et senere tidspunkt viser seg 
at utbyggingen på Grindermåsan ikke utløser behov for barnehageplasser på Fenstad, kan dette 
feltet bebygges med boliger. 
I det andre feltet – BKB2 – skal det bl.a. oppføres boliger med livsløpsstandard. Her kan det også 
etableres tjenesteyting slik som lege, tannlege, frisør mv. 
Hjemmelshavers avtale med Nes kommune og med foreningen Fenstad i fremtiden vedr. 
utbygging av et nærmere avtalt antall boliger med livsløpsstandard, vil bli hensyntatt i dette 
feltet. 

  
Figur 12. Illustrasjonsplan for del av planområdet. 
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Det har i utgangspunktet vært ønskelig å prosjektere med utnyttelse inntil 25 % BYA, 
tilsvarende utnyttelsen på naboområdet Grindermåsan Nord, som nylig er godkjent. Og i 
planprogrammet var det lagt opp til en utnyttelse også for Grindermåsan på 25 % BYA. 
I formannskapets behandling av planprogrammet ble det imidlertid vedtatt en utnyttelse på kun 
15 % BYA.  
 
Området skal bygges ut etappevis. Den enkelte utbyggingsetappe skal defineres med boligfelt, 
lekeplasser og nødvendig tilhørende infrastruktur og skal forelegges kommunens fagetater og 
være godkjent før anleggsarbeidene kan igangsettes. Utbygger skal gis entydig svar uten unødig 
opphold så fremt reguleringsplanen følges. 
Omfanget av de enkelte utbyggingsetapper må avgjøres umiddelbart før innsending av 
rammesøknad/byggemelding basert på bl.a. tilpasning til etterspørselen i markedet på det 
aktuelle tidspunkt. 
 
Det er gjennomført en rekke til dels omfattende geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser 
av planområdet, og resultatene av disse konkluderer med tilfredsstillende byggegrunn for 
formålet, også når det gjelder setninger. I rapportene fremkommer anbefalte forslag til 
gjennomføring av nødvendige tiltak i forbindelse med utbyggingen, og disse vil bli lagt til grunn 
ved detaljprosjekteringen av de enkelte utbyggingsetapper.  
Se også pkt. 8.3 Overflatevann, grunnvann og grunnforhold. 

8.2 Trafikk og kollektivløsninger 
Per i dag er det ingen trafikk fra og til Grindermåsan. 
 
Planområdet grenser til Fv177 Eidsvollveien i øst og til Fv179 Svanfossveien i syd. I vest grenser 
området til Myrstubben som er en stikkvei til Grindervegen. 
Det er planlagt atkomst for det nye boligområdet fra alle disse tre sidene. 
Trafikkmengden fra området til de to fylkesveiene, og i noen grad også til kommunal vei 
Myrstubben/Grindervegen, vil nødvendigvis øke ved utbygging til boligformål. 
 
Tilstøtende fylkesveier synes å ha god kapasitet. 
Fra Statens vegvesen er årsdøgntrafikken ÅDT per 2016 – oppgitt til 1.700 enheter for Fv177 
Eidsvollvegen, mens tilsvarende for Fv179 Svanfossvegen er oppgitt til 1.200 enheter. Begge 
disse veiene har god standard med fartsgrense 60 km/t. 
Ut fra disse opplysninger er det lagt til grunn at utbyggingen av boligfeltet Grindermåsan ikke vil 
medføre behov for utbedringer av fylkesveiene. 
 
Kryssløsningene ved avkjørsel fra Fv177 Eidsvollvegen og Fv179 Svanfossvegen, som blir 
hovedatkomster til boligområdet, er utarbeidet i samsvar med Statens vegvesens håndbok. 
Trafikk til og fra boligområdet i retning Vormsund og Årnes og i retning Kløfta og Jessheim vil 
naturlig nok fordele seg på disse to veiene. 
Ut fra en overordnet betraktning av veisystemet i området antas det at hovedtyngden av 
trafikken til/fra planområdet etter fullført utbygging – ca. 60-70 % – vil benytte Fv177 
Eidsvollvegen, både i nordlig retning mot Eidsvoll, og kanskje spesielt i sydlig retning mot 
Vormsund og E16 og mot Årnes som er kommunesenter. Den øvrige trafikken – ca. 30-40 % – 
antas å gå over Fv179 Svanfossvegen via nytt kryss syd i området. I noen grad (liten grad) – 
maksimalt 10 % – kan det antas at avkjørselen via Myrstubben og Grindervegen i områdets 
vestre kant vil bli benyttet. 
 
Det er planlagt et fornuftig og fremtidsrettet veisystem i boligområdet. Disse internveiene er 
utformet i samsvar med Felles kommunal veinorm for Romerike. 
Det er også planlagt et omfattende nett av gangs-/sykkelveier rundt og gjennom boligområdet, 
og det er dessuten avsatt areal til gang-/sykkelvei langs Fv179 Svanfossvegens nordside. 
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Når det gjelder kollektivtrafikken i området, er denne vurdert som tilfredsstillende i tidlig 
utbyggingsfase. Ruter har god bussforbindelse fra Fenstad mot Vormsund, Årnes og Kløfta via 
Eidsvollvegen, og vestover mot Nordkisa og Jessheim via Svanfossvegen. Utvidelse av 
kollektivtilbudet ventes å følge befolkningsveksten på Fenstad. 
Det er avsatt særskilt areal til sykkelparkering ved Svanfossvegen til bruk for kollektivreisende 
fra Grindermåsan. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har som overordnet mål å videreutvikle 
dagens senterstruktur. I tillegg til å prioritere befolkningsvekst i spesielt definerte lokale byer og 
tettsteder, skal det etter planen kunne legges til rette for utbygging for å opprettholde stabile 
bomiljøer. Fenstad er nettopp et slikt område som er lokalisert ved gode transportårer og med 
god sosial infrastruktur. Utbyggingen av Grindermåsan som et attraktivt boligområde, vil bidra 
til å styrke det allerede etablerte bomiljøet på Fenstad. 
 
Ny E16 er planlagt gjennom Nes kommune fra Nybakk til Sanngrund. Dette vil gi lettere atkomst  
fra Fenstad via nytt kryss ved Arnestad og videre vestover til E6 ved Kløfta. Ved Arnestadkrysset 
skal det anlegges innfartsparkering og busslommer. 
Fra Fenstad er det ca. 7 km langs Fv177 Eidsvollvegen til Arnestadkrysset. 

8.3 Overflatevann, grunnvann og grunnforhold 
Grindermåsan ligger på skillet mellom 2 nedbørsfelt. I det alt vesentlige dreneres overvannet 
mot øst via grøft langs vestsiden av Eidsvollvegen og videre via et par mindre bekker til elva 
Kampåa, mens noe av overvannet dreneres mot vest og syd til Vorma. 
 
I flg. NGUs løsmassekart er hele planområdet registrert som «torv og myr» på elveavsetning, og 
det er ikke registrert kvikkleire i området. 
Det er ikke registrert grunnvannspotensiale (-ressurs) i løsmassene. 
 

 
Figur 13. Løsmassekart fra NGU 

 
Grunnforholdene er i det alt vesentlige breelvavsetninger med torvmyr og skogsmark med lav 
bonitet. Under torven er det registrert et fast lag med sand/silt/leire, som har god bæreevne og 
vil være godt fundamenteringsgrunnlag både for bygging av veier og for bygninger. 
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Det er gjennomført grunnundersøkelser i planområdet og grunnvannstanden og grunnens 
beskaffenhet er registrert, se vedlagte rapport datert 12. september 1997. På dette grunnlag er 
det utført geotekniske vurderinger av planområdet som konkluderer med at Grindermåsan ikke 
ligger i aktsomhetsområde for skred og slik sett kan utvikles til boligbygging, se vedlagte rapport 
datert 16. oktober 2017. 
Nye grunnundersøkelser er utført i april 2018 og resultater og geotekniske vurderinger 
fremkommer i rapport datert 27. mai 2018 som er også vedlagt. Den konkluderer med at 
området har god byggegrunn forutsatt at utbyggingen ikke medfører vesentlig last-økning på 
leirlaget i myra. 
 
I tillegg er det gjort geotekniske vurderinger for etablering av interne veier og av 
krysningspunkt med Fv177 Eidsvollvegen og Fv179 Svanfossvegen, samt for tilkobling til 
Grindervegen. Dessuten er det gjort geotekniske vurderinger av setningene i området. 
Konklusjonen av disse er at såkalt kompensert fundamentering i utbyggingsfasen vil gi 
ubetydelige setninger. Rapporter datert 3. juli 2018 og 6. september 2018 er vedlagt. 
 
En utbygging av planområdet vil kreve drenering, og det er derfor påkrevd å foreta en grundig 
vurdering av hydrologiske og hydrogeologiske forhold i området for å bringe på det rene hvilke 
konsekvenser en eventuell endring av grunnvannstanden i Grindermåsan vil ha både for 
utbyggingsområdet og for den omkringliggende bebyggelse. 
 
Til dette formålet er det utarbeidet program for «Hydrogeologisk og geoteknisk utredning i 
forbindelse med regulering» datert 9. april 2018 – vedlagt. I samsvar med dette programmet er 
det gjennomført omfattende feltundersøkelser på Grindermåsan. Resultatet av disse 
undersøkelsene foreligger i «Hydrogeologisk utredning» datert 9. september 2018, sist revidert 
24. september 2018 som er vedlagt. Rapporten konkluderer med at de hydrologiske forhold 
(overvann) og de hydrogeologiske forhold (grunnvann) i området er forutsigbare og kan styres 
og kontrolleres i forbindelse med utbyggingen. Det betyr at forholdene er tilfredsstillende for 
den planlagte boligutbyggingen på Grindermåsan. 
Alt i alt kan det konkluderes med tilfredsstillende byggegrunn under de gitte forutsetninger. 
 
I planleggingen av den enkelte etappe/utbyggingstrinn skal det også inngå detaljprosjektering 
av nødvendige tiltak knyttet til de hydrologiske og hydrogeologiske forhold i området. I den 
forbindelse skal drenering, flomveier, avrenning fra området og fare for setningsskader 
vurderes. Det antas å bli behov for etablering av leirvoller under bakkenivå for å kunne ivareta 
ønsket grunnvannsnivå på utsiden av de områdene som det graves i. 
Det vil i forbindelse med detaljplanleggingen av de enkelte felt bli prosjektert med en begrenset 
utskifting av massene i området. Masseutskiftning vil kun bli utført der dette anses nødvendig, 
dvs. i veitraséene og i byggetomtene.  
Eventuelle ulemper som måtte følge av dette, skal reduseres ved ulike tiltak som f.eks. for-
belastning. Grunnvannstanden skal registreres og kontrolleres før, under og etter utbyggingen 
av de enkelte utbyggingsetapper ved installerte målere. Behov for antall målere og plassering av 
disse skal vurderes av hydrolog. 
Etter at nødvendig masseutskifting er utført, tas det sikte på å regulere vannstanden til 
prosjektert nivå. For å opprettholde grunnvannstanden skal det anlegges en barriere i sør, som 
heves til det nivå som ønskes for grunnvannstanden i byggefeltet. 
 
Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak i henhold til ovennevnte skal inngå i 
planleggingen/prosjekteringen. 
 
Prosjekteringen av utbyggingen skal gjennomføres i samarbeid med firma med nødvendig 
geoteknisk/hydrogeologisk kompetanse. 
Se også de vedlagte rapportene fra grunnundersøkelsene. 
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8.4 Kultur, folkehelse og universell utforming 
Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn ved planleggingen bl.a. ved plassering av 
lekeplasser med god nærhet til den nye bebyggelsen. Ytterligere vil god og allmenn 
tilgjengelighet bli tillagt vekt ved detaljutforming av de enkelte boligfeltene i området, både for 
selve bebyggelsen og for uteområdene. For å sikre dette i den etterfølgende prosjektering av 
bygninger og anlegg, er det tatt inn et eget punkt i reguleringsbestemmelsene; pkt. 3.3. 

8.5 Miljø og samfunnssikkerhet (forurensning, støy, klimautslipp) 
Per i dag er det ingen forurensende virksomhet av noe slag i planområdet. 
 
Den planlagte boligutbygging generer ikke forurensning eller utslipp verken til terreng eller luft. 
Forurensning av jordbunn og vann vil derfor ikke forekomme, heller ikke utslipp til luft. 
 
Som en del av planarbeidet er det utført støyfaglig utredning av veitrafikken langs Fv177 
Eidsvollvegen og Fv179 Svanfossvegen i samsvar med gjeldende forskrift T-1442/2016 
Retningslinjer for handsaming av støy i arealplanlegging. 
Nødvendig støyskjerming – plassering av og høyde på støyskjermer – er vist på plankartet og 
sikret ved rekkefølgebestemmelse. 
 
Det er også vurdert nærmere om det er muligheter for nytenkende miljøgrep for området. Dette 
spørsmålet vil bli tatt opp igjen ved prosjekteringen av selve utbyggingen, og gjeldende krav på 
dette området vil bli lagt til grunn ved dette arbeidet. 
 
Når det gjelder energiforsyning til de nye boligene, er det sett på alternativer til ordinær 
strømforsyning via el-nettet. 
Nes kommune har etablert fjernvarme på Årnes, og de nærmeste boligområdene og 
sentrumsbebyggelsen er tilknyttet eller har mulighet for tilknytning til anlegget. Fjernvarme vil 
kunne være en god energikilde også for de nye boligene på Grindermåsan, men det er neppe 
realistisk at fjernvarme vil bli ført frem til Fenstad de nærmeste årene. Avstanden fra Årnes er 
omlag 13 km langs Fv177 Eidsvollvegen. 
 
Av andre energikilder er det første og fremst solcellepaneler som antas å være et realistisk 
alternativ. Av disse er den mest vanlige typen silisiumbaserte solcellepaneler. Grindermåsan er 
et helt flatt område, og bebyggelsen vil få meget gode solforhold. En vesentlig del av de nye 
boligene – først og fremst i feltene BFS1 – BFS3 og BFS7 – BFS9, og i noen grad også BFS4 – 
BFS5, BFS10 og BKS3 – planlegges orientert mot syd og vest. For disse boligene vil 
solcellepaneler på sydvendte takflater kunne gi et godt tilskudd til dekning av energibehovet. 
Optimal helningsvinkel for slike paneler er i underkant av 40 gr., dvs. noe brattere enn 
takvinkelen på den planlagte bebyggelsen i de ovenfor nevnte feltene. (Det tas ikke sikte på 
solcellepaneler på fasadene.) 
Kostnad ved installasjon av solcellepaneler anslås til ca. kr 60.000,- per boenhet. Silisiumbaserte 
solcellepaneler kan dekke mer enn 50 % av energibehovet. For en gjennomsnittsfamilie anslås 
strømforbruket til kr 25.000,- per år, og investering til solcelleanlegg kan dermed være inntjent i 
løpet av 4-5 år. 
I tillegg til solcellepaneler er også enkelte oppvarmingsløsninger vurdert, slik som varmepumpe 
og «biokjel». Installasjon av slike betraktes som individuelle løsninger som ikke nødvendigvis 
behøver avklaring i reguleringsfasen. 
 
Det er foretatt en gjennomgang av alle relevante forhold knyttet til risiko og sårbarhet som er til 
stede i området og/eller som oppstår som følge av utbyggingen av området. Vurderingen er 
presentert i sjekkliste etter mal fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB. 
Sjekklisten sist revidert per 22. januar 2019 er vedlagt planbeskrivelsen. 

Det antas ikke å oppstå klimagassutslipp ved gjennomføring av utbyggingen; dette gjelder også 
ved drenering av myrområdet som vil bli begrenset i størst mulig grad. 
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8.6 Naturressurser, jordvern, grønnstruktur og bio-mangfold 
Tilgjengelige offentlige registre – Artsdatabanken, Miljøstatus o.a. – har per i dag ingen 
oppføring av truede eller sårbare arter i området. 
Området synes for øvrig ikke å være spesielt interessant mht. bio-mangfold. 
Området kan heller ikke sies å inneholde vannforekomst som må sikres. 
 
Utbygging til boligområde er i samsvar med kommuneplanen, og vil medføre at området endrer 
karakter fra torvmyr/utmarksområde og til område for bebyggelse.  
Utbyggingen vil medføre uttak av torv i begrenset mengde; uttak skal kun gjøres i bygge-
gropene og i veitraséene. Torven som tas ut forutsettes utnyttet til matjord som kan nyttes både 
i boligområdet og som tilskudd til hager/grøntarealer i nærheten. 
Naturressursene i planområdet er ikke store. Planområdet er i det alt vesentlige myr (gammel 
torvmyr) og noe skog. Torvmyren utgjør ca. 56 % av planområdet, mens ca. 34 % er uproduktiv 
skog. I randsonen mot Fv177 Eidsvollvegen og i nordvest mot eksisterende bebyggelse er det en 
beskjeden forekomst av skog med lav bonitet (vedskog). 
 

 
Figur 14. Avgrensning av naturtypelokalitet Grindermåsan nord for planområdet. 

 
Firma BioFokus har gjennomført biologisk undersøkelse/registrering av planområdet, beskrevet 
i rapporten Naturverdier i planområde ved Grindermåsan, datert 19. april 2016. 
Registreringene er utført etter prinsippene i Naturmangfoldsloven. Naturtyper er kartlagt i 
henhold til DNs håndbok 13, siste utgave. I tillegg er det kartlagt truede og sårbare arter fra 
Norsk rødliste, samt fremmede arter fra Fremmedartslista. 
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Ut fra denne undersøkelsen er konklusjonen at myren innenfor planområdet ikke har kvaliteter 
som tilsvarer avgrensning som naturtype. Til det er den for påvirket av store tekniske inngrep i 
fortid. Den mer intakte delen av myra rett nord for planområdet er derimot avgrenset som en 
lokalt viktig naturtype. 
Grindermåsan er i dag ikke veldig godt egnet som leveområde for våtmarkfugler og andre 
krevende fuglearter. Myra som helhet, dvs. planområdet og myrarealene nord for det, har likevel  
en viss lokal betydning for fuglelivet, bl.a. med flere hekkende par av gulspurv (NT). Storspove 
(VU) forekommer i nærområdene, i hvert fall på trekket og trolig også i hekkesesongen, og den 
bruker trolig Grindermåsan for søk etter føde, selv om hekkingen foregår annensteds. 
 
I henhold til gjeldende kommuneplan ser det ut til at naturtypelokaliteten vil berøres noe av  
utbygging fra vest, Grindermåsan Nord som ble regulert i 2003, men at store deler av den (samt 
ytterligere deler av den mer påvirkede nordlige delen av Grindermåsan) er avsatt som 
naturområde. For å bevare naturkvalitetene i den resterende delen av myra kan det gjøres tiltak 
for å sikre at hydrologien ikke forstyrres og at myra ikke dreneres. 
 
Planforslaget omfatter en svært liten del – ca. 10 daa – av LNF-området slik det er angitt i 
gjeldende kommuneplan, og innenfor eiendomsgrensen til gnr 14 bnr 7. Dette arealet var 
imidlertid avsatt til boligformål i forrige kommuneplan. Planområdet avgrenses mot nord av 
gang-/sykkelvei slik at LNF-området på omkring 90 daa nord for planområdet blir liggende 
urørt og ikke påvirkes av løsningene i planen. 

8.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner av noen art innenfor planområdet. 600-700 m vest for 
Grindermåsan er det i flg. Riksantikvarens www.kulturminnesok.no registrert flere såkalte 
arkeologiske minner. 
Utbyggingen vil altså ikke berøre kulturminner. 
 
Akershus fylkeskommune har gjennomført befaring av planområdet 20. juli 2015. Potensialet 
for funn av automatisk fredete kulturminner anses generelt for lavt i myrer og våtmarker. Deler 
av det omsøkte arealet har spor etter eldre torvskjæring. Det stilles derfor ikke krav om 
arkeologiske registreringer. 
Fylkeskommunen gjør likevel oppmerksom på at det er gjort spredte funn av forhistorisk  
båtdeler, edelmetalldepoter og kavlebruer i våtområder på Romerike. Det kan derfor også være 
ukjente fornminner i Grindermåsan. Dersom det under byggearbeid i området skulle oppdage 
gjenstander eller gammelt treverk med huggmerker, er det i henhold til kulturminneloven § 8, 
andre ledd, plikt til å varsle rette myndighet, dvs. Akershus fylkeskommune. 

8.8 Landskap, lokalklima, friluftsliv, barn og unge, VAR/EL 
Området vurderes som så ensartet og oversiktlig at det ikke synes å være behov for 
landskapsanalyse. Størsteparten av feltet er myr og uproduktiv skog. 
Arealet har ingen aktiv bruk som turområde. 
 
Tiltaket vil påvirke landskapsbildet som vil endre karakter som følge av bebyggelse.  
 
I randsonen mot nord er det planlagt gang-/sykkelvei for å skape tilfredsstillende avstand 
mellom den planlagte bebyggelse og det tilstøtende arealet som avsatt til landbruks-, natur- og 
friluftsområde. 
Barn og unges bruk av området er totalt fraværende slik at det ikke er behov for 
erstatningsareal. Det er imidlertid planlagt store lekeplasser med god spredning i boligområdet. 
 
Vann- og avløp forutsettes etablert med tilknytning til kommunale nett. 

http://www.kulturminnesok.no/
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Eksisterende VA-anlegg er oppgitt å ha tilfredsstillende kapasitet for tilkopling for de nye 
boligene på Grindermåsan. Hensiktsmessig tilkopling vil bli avklart ved prosjekteringen og 
detaljplanleggingen for aktuelle delfelt. 
 
Hafslund er netteier i området. Det er to kraftlinjer som krysser området i dag, og det er avsatt 
nødvendig sikringssone med byggeforbud på plankartet. Det er ønskelig å erstatte disse 
luftstrekkene med jordkabler, og plassering av kabelgrøfter og nettstasjon vil bli avklart med 
Hafslund Nett AS. Det er avsatt areal til to nettstasjoner i planen. 

8.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
I samsvar med Plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav h og § 4-3 er forhold omkring risiko og 
sårbarhet for området gjennomgått i tråd med sjekkliste etter mal fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap – DSB. Sjekklisten datert 22. januar 2019, er vedlagt 
planbeskrivelsen. 

Det konkluderes ut fra denne at det ikke er behov for ytterligere ROS-analyser av forhold som 
kan påvirke samfunnssikkerhet og spesielt sårbare forhold. 

8.10 Annet 
Det er ikke gjennomført utredninger i kommunal regi av betydning for planarbeidet. 
 

9 Planfaglig utdypning av løsningene i planforslaget 
0-alternativet innebærer en videreføring av dagens bruk av området som utmarksområde uten 
nye tiltak, og det vil si at det dermed ikke gjennomføres noen utvikling. 
 
På Grindermåsan har det som nevnt, vært drevet torvuttak i stort omfang. Området, som har  
ligget brakk i en årrekke, bærer fortsatt preg av denne aktiviteten, og må i dag karakteriseres 
som et utmarksområde. Som følge av torvuttaket, er store deler av området et farlig myrområde. 
0-alternativet innebærer at området blir liggende urørt, med liten eller ingen anvendelse som 
tilgjengelig uteareal eller turområde/rekreasjonsområde. 
 
I og med at planområdet i kommuneplanen er avsatt til boligformål, at området er regulert til 
boligbygging, og at grunneier ønsker å regulere området i samsvar med kommuneplanen og iht. 
plan- og bygningsloven, har det ikke vært aktuelt å vurdere andre alternative formål for gnr 14 
bnr 7 på Grindermåsan. 
Det er dessuten lagt til grunn at statlige planretningslinjer gir føringer slik at området må gis god 
utnyttelse, og det er derfor planlagt som et trivelig boområde med variert småhusbebyggelse. 
 
Området er planlagt med hensiktsmessig inndeling i felt, samtidig som løsninger for atkomst og 
parkering for hele boligområdet Grindermåsan er vurdert.  
Det vil i forbindelse med detaljplanleggingen av de enkelte felt bli prosjektert med en begrenset 
utskifting av massene i området. Masseutskiftning vil kun bli utført der dette anses nødvendig. 
 
Det er planlagt turvei/gangvei i ytterkant av planområdet og gangvei gjennom planområdet fra 
Grindermåsan Nord til Joker-butikken ved krysset Eidsvollvegen/Svanfossvegen. På nordsiden 
av Svanfossvegen er det avsatt areal til en fremtidig gang-/sykkelvei. 
Det er også avsatt areal til sykkelparkering nær busstoppet Heimvard ved krysset 
Eidsvollvegen/Svanfossvegen.  
Støyskjerming langs Fv177 Eidsvollvegen og Fv179 Svanfossvegen er inntatt i planen, hvor 
plassering av og høyder på skjermene er angitt. 
 
Gjennomføring av utbyggingen vil bli planlagt slik at nødvendig anleggstrafikk skal bli minst 
mulig belastende for naboer og for allerede innflyttede beboere. 
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10 Arealoversikt 
Arealbruk 
Planområdet er på ca. 124,6 daa og foreslås regulert til: 
 
Kategori Formål Areal 
Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse 18.562 m2 
Bebyggelse og anlegg Frittliggende småhusbebyggelse 57.928 m2 
Bebyggelse og anlegg Kombinert bolig/tjenesteyting 18.122 m2 
Bebyggelse og anlegg Lekeplasser – felles  5.607 m2 
Bebyggelse og anlegg Øvrige kommunaltekniske anlegg (trafo) 115 m2 
Samferdselsanlegg Kjørevei – offentlig 9.228 m2 
Samferdselsanlegg Annen veigrunn - grøntareal 8.140 m2 
Samferdselsanlegg Kjørevei – felles 555 m2 
Samferdselsanlegg Annen veigrunn - grøntareal 292 m2 
Samferdselsanlegg Gang/-sykkelvei – offentlig 3.374 m2 
Samferdselsanlegg Sykkelparkering - offentlig 30 m2 
Grøntstruktur Turvei – felles 695 m2 
Grøntstruktur Friområde – offentlig 1.976 m2 
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