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1. Planinnspill

Innspillet innebærer en endring av arealformål i kommuneplan for et ca. 40 daa stort

område. Området er i dag avsatt til LNF-formål, og formålet ønskes endret til boligformål-

småhusbebyggelse. Det er nylig ferdigstilt ny gang- og sykkelveg fra Hvamsmovegen over

forslagsstillers eiendom og opp til Tomteråsen. Gang- og sykkelveien kommer inn på

Tomteråsen rett vest for området som ønskes omdisponert og gir en god tilknytning mot

Neskollen.

Området som ønskes omdisponert ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt på

Tomteråsen, og et nytt boligområde vil ligge som en naturlig forlengelse av bebyggelsen i

Reveskogen og Tomteråsveien. Forslaget innebærer en utbygging av småhus i et

eksisterende grønt område tilknyttet etablert infrastruktur. Langs gang- og sykkelveien er

det ca. 2,5 km til skole, butikker og idrettstilbud på Neskollen. Området er minimalt

belastet med støy og forurensning, og innbyggere vil ha gode muligheter til å drive

friluftsliv og ferdes i naturen.

Området foreslås bebygget med småhus som en videreføring av eksisterende boligfelt.

Antall boenheter kan være mellom 30 og 50, avhengig av boligtype og tetthet.
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Figur 1 Foreslått avgrensning av areal til boligformål, med et skissert antall boliger. Dyrkbar mark er vist med
brun farge.
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1.1. Areal- og transportplanlegging

Området ligger i ca. 1 km gangavstand fra bussholdeplassene Hvam VGS og Solbakken,

der det er halvtimesfrekvens på bussavgangene i retning Årnes (17 min kjøretid) og

Jessheim/Oslo lufthavn (24 min/38 min kjøretid). Området har derfor en relativt god

kollektivdekning.

Det er gang- og sykkelvei langs Hvamsmovegen og inn til det planlagte boligområdet, slik

at det er en trafikksikker vei for myke trafikanter til skole, barnehage, butikker og

idrettsanlegget på Neskollen. Antatt sykkeltid fra det foreslåtte boligområdet til Neskollen

er 10-15 minutter, og avstanden er ca. 2,5 km.

1.2. Sosial infrastruktur

Området ligger med kort avstand til barnehager og skole.

Det foreslåtte boligområdet ligger som en forlengelse av eksisterende boligområde på

Tomteråsen, der det er etablert barnehage inne i boligfeltet. Udnes barnepark og

naturbarnehage ligger ca. 1 km unna.

Det er litt over 2 km til Neskollen, der det finnes flere barnehagerog to skoler; Neskollen

skole (1.-7. trinn), samt den private skolen Romerike International School (1-10. trinn) som

åpner i disse dager. Området sogner til Vormsund ungdomsskole. Det foreslåtte

boligområdet grenser til Hvam videregående skole, som tilbyr flere ulike

studieprogrammer.

På Neskollen ligger også idrettshallen Nes arena, samt en idrettsparkmed tre

kunstgressbaner, basketballbane, sandvolleyballbane og skatepark.

1.3. Teknisk infrastruktur

Boligene forslås bygget som en forlengelse av eksisterende boligfelt på Tomteråsen, og

mulig atkomst til området kan være via Tomteråsen og Reveskogen, eller som en

påkobling fra Knarten eller Mila.

Det går både selvfallsledning for spillvann og pumpeledning via en pumpestasjon i

umiddelbar nærhet til området som foreslås utbygget. Det antas at de nye boligene kan

koble seg på dette ledningsnettet og/eller nærliggende nett på Tomteråsen
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1.4. Friluftsliv

Det foreslåtte utbyggingsområdet er en del av det kartlagte friluftlivsområdet “Tomteråsen

og Storbråtan” som er vurdert å være et svært viktig friluftslivsområde med stor

brukerfrekvens i kommunens kartlegging av områder for friluftsliv. Det går en merket tursti

gjennom omkringliggende skogsområder. Ved en utbygging vil deler av stinettet bli

berørt, men muligheten for en sammenhengende turrunde kan opprettholdes gjennom at

stier og vegnett knyttes sammen, jf. skisse i figur 1. Den sammenhengende stien mellom

Tomteråsen og Hvam vil ikke bli berørt.

Tomteråsen barnehage har fått sette opp en lavvo kostnadsfritt i grunneiers skog, men

denne ligger vest for det foreslåtte området og vil ikke bli direkte berørt. Forslagsstiller vil

ha dialog med barnehagen dersom de likevel ønsker å flytte lavvoen internt på

skogeiendommen.

Det er i naturbase.no avgrenset et viktig friluftslivsområde innenfor det større

friluftslivsområdet. Dette er kalt Milaskogen, og er registrert som ballplass/skog. Kilden til

denne registreringen er Tomteråsen barnehage, og det antas at dette er en feilplassering

av arealet rundt tidligere omtalte lavvo.

Rundt eksisterende boligfelt på Tomteråsen og skogen i nord ligger det en skiløype som

er en del av et større sammenhengende løypenett. Denne vil ikke berøres av

utbyggingen.

Det foreslåtte utbyggingsområdet ligger også nær det større kartlagte friluftlivsområdet

Hvamsåsen og Holtfjellet. Disse områdene har blitt lett tilgjengelig på grunn av den nye

gang- og sykkelveien mot Hvamsmoen. Samlet sett vil eksisterende sti- og løypenett gi

svært gode muligheter for å drive friluftsliv for nye beboere i området.
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Figur 2 Kartlagte friluftslivsområder. Kilde: Miljøstatus, Miljødirektoratet

1.5. Naturmangfold

Det er ikke registrert viktige naturtyper i området som foreslås omdisponert. Eiendommen

som er foreslått omdisponert ligger i nærhet til Herremyra, som er registrert i

Miljødirektoratets naturbase som en svært viktig naturtype, med utformingen intakt

høymyr. Naturtypen ble avgrenset i 2003, og det var da intens torvdrift, slik som i dag. Det

er ikke ønske om å omdisponere området nærmest Herremyra.

I perioden fra 1991- 2004 ble det ifølge registreringer i artsdatabankens artskart observert

hortulan, som er kritisk truet (CR) på Herremyra i de best bevarte områdene. De siste

årene er det ingen registreringer av hortulan, men det er flere registreringer av de truede

artene (EN) brushane, vipe og sanglerke, samt flere sårbare og nær truede arter. De

registrerte artene har i hovedsak hekke- og funksjonsområder knyttet til åpne landskap

som myr og kulturlandskap, og det antas at en begrenset utbygging av skogsområdet ikke

vil påvirke disse artene vesentlig.
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Figur 3 Naturmangfold og arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Kilde: Naturbase

1.6. Naturressurser

Det er ikke dyrka mark innenfor det aktuelle arealet. En mindre del helt øst i området er

kartlagt som areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord i NIBIOs database

Kilden. Dette området består av en helning ned mot myrarealene. Ved en utbygging vil

en søke å legge boligtomtene slik at arealet som er dyrkbart ikke vil bli nedbygget (se

skisse i figur 1).

Figur 4. Dyrka og dyrkbar jord. Kilde: NIBIO Kilden
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Hele arealet er barskog, mesteparten har middels bonitet, et mindre areal i øst har høy

bonitet, og mindre arealer i vest har lav bonitet.

Deler av Elgtrå skog er allerede utbygd og den opprinnelige gårdsskogen er derfor blitt

mindre drivverdig både på grunn av tidligere boligbygging, etableringen av gang- og

sykkelveg gjennom skogen, og på grunn av to høgspentlinjer i vestre del.

Det foreslås ikke å bygge ut skogen mot vest. Det vil stå igjen et bredt skogsbelte som

buffer mot dyrkamarka på Hvamsmoen, og forslaget medfører dermed ikke noen

potensiell konflikt mellom boligeiere og forslagsstillers jordbruksproduksjon. Det totale

skogarealet er i størrelsesorden 80 daa, og halvparten av skogen blir berørt av forslaget,

men vil være tilgjengelig som del av et større friluftslivsområde

Figur 5 Skogsbonitet. Kilde: NIBIO Kilden

1.7. Kulturminner

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor det aktuelle arealet. Nærmeste registrerte

kulturminner ligger øst for de etablerte boligene lenger syd i Tomteråsen. Dette er en

kullgrop og et tjærebrenningsanlegg. Disse vil ikke bli påvirket av en omdisponering av

det foreslåtte arealet.
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Figur 6 Automatisk fredete kulturminner er angitt med R. Kilde: Riksantikvaren

1.8. Støy/forurensning

Det er i Miljøstatus ikke registrert støy eller forurensning innenfor området, verken knyttet

til veg eller annen virksomhet. Det er heller ingen kjente kilder til verken støy eller

forurensning, og ettersom området i dag er skog vurderes det at det ikke er fare for

forurensning i grunnen.

1.9. Naturfare

Grunnen i området er i hovedsak bart fjell, delvis med grunnlendte hav- og

fjordavsetninger mot øst (NGU kart på nett), og det er ikke registrert skred- eller flomfare i

området (NVE Atlas).
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Figur 7 Løsmasser i og rundt foreslått område. Kilde: NGU Nasjonal arealinformasjon

2. Kilder

Miljødirektoratets naturbase:

https:/ /www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/

Artsdatabankens artskart: https:/ /artskart.artsdatabanken.no/

NIBIO Kilden: https:/ /kilden.nibio.no/

Norges geologiske undersøkelser NGU kart på nett:

https:/ /www.ngu.no/emne/kart-pa-nett

Kommunekart.com Nes kommune

Nes kommune https:/ /www.nes.kommune.no/

Ruter reiseplanlegger https:/ /ruter.no/reiseplanlegger
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