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Nannestad kommune
Kommunal forvaltning

Vår ref./arkivkode:
(Oppgis ved svar)
2015/1935-48

Deres ref:
«REF»

Dato:
11.12.2017

Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst - høring
Ovenstående sak ble behandlet i Plan- og utviklingsutvalgets møte 28.11.2017 i sak 17/67 og
følgende vedtak ble fattet:
«Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen Øst, med plankart datert 07.11.2017 og
bestemmelser datert 08.11.2017, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til
plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10.»
Hensikten med planforslaget er å kunne etablere et attraktivt boligområde i et sentrumsnært
område i Teigebyen. Den bærende ideen er å legge til rette for boområder som organiseres rundt
definerte og avgrensede arealer med fellesarealer og minimal trafikk, og hvor fellesområdene
fungerer som møteplasser og sosiale rom. Boligene organiseres rundt veiene og på den måten
danner en gatestruktur med moderne arkitektur og trygge forbindelser for alle trafikkgrupper.
For nærmere informasjon vises det til vedlagte saksframlegg og høringsdokumentene.
Dokumentene finnes tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.nannestad.kommune.no
under «Høringer/kunngjøringer».
Høringsfrist er 31.01.2018. Merknader til planforslaget sendes til Nannestad Kommune,
Teiealleen 31, 2030 Nannestad eller på e-post: postmottak@nannestad.kommune.no.
Med hilsen
Lene-Margrethe Lohre
førstesekretær

Besøksadresse
Teiealleen 31
2030 Nannestad
Servicekontoret
Åpningstid:–

Postadresse
Nannestad kommune
Teiealleen 31
2030 Nannestad

Telefon
66 10 50 00
Telefaks
66 10 50 10

Bankkonto - kommunen
8601.41.96236
Bankkonto - skatt
6345.07.02384

Org.nr.
964950202

8.00 – 15.30

Post adresseres til Nannestad kommune - ikke til enkeltpersoner

E-post
postmottak@nannestad.kommune.no
Internett:
www.nannestad.kommune.no
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Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst førstegangsbehandling
Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 28.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen Øst, med plankart datert 07.11.2017 og
bestemmelser datert 08.11.2017, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til
plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10.
Karl Arne Leivestad
Utvalgets leder

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen Øst, med plankart datert 07.11.2017 og
bestemmelser datert 08.11.2017, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til
plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10.
Paul Glomsaker
rådmann

Caroline Salberg
virksomhetsleder
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Reguleringsbestemmelser 08.11.2017
Planbeskrivelse 09.11.2017
Reguleringsplankart 1 av 2, 07.11.2017
Reguleringsplankart 2 av 2, 07.11.2017
Illustrasjonsplan - 09.11.2017
Engelsrudhagen snitt 06.11.2017
Illustrasjon_med reguleringsplan 07.11.2017
Illustrasjoner 25.09.2017
Illustrasjon grønt
Illustrasjoner blokk L1 26.10.2017
Illustrasjoner blokk L2 26.10.2017
Støyvurdering 14.03.2017
Teknisk notat - Stabilitetsberegning prøveprofil 05.09.2017
VA-notat 01.07.2013
Sol-skyggediagrammer 18.09.2017
Områdestabilitet 01.09.2017
ROS-analyse_Engelsrudhagen_23.03.2017
Grunnundersøkelser - Datarapport 31.08.2017
Hydrologiske faktorer 31.08.2017
Uttalelse fra Statens vegevesen til varsel om oppstart av planarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan
for Engelsrudhagen øst - boliger - samt kunngjøring om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler
Uttalelse fra Akershus fylkeskommune til varsel om oppstart Nannestad kommune - detaljreguleringsplan
boliger
Fylkesmannens uttalelse - Engelsrudhagen øst boliger - varsel om igangsatt detaljreguleringsplan
Høringsuttalese fra NVE - detaljreguleringsplan for Engelsrudhagen øst - boliger

Andre dokumenter, som ikke er vedlagt
Områdereguleringsplan for Engelsrudhagen i kommunekart.com
https://kommunekart.com/klient/nannestad?urlid=dce5cdcb154f43a2af29a5f456394c34
Områdereguleringsplan for Engelsrudhagen i planregister
http://webhotel3.gisline.no/Webplan_0238/gl_planarkiv.aspx?planid=12-06
Bakgrunn
Norconsult AS har på vegne av forslagsstiller Mestergruppen Eiendom AS utarbeidet et forslag
til detaljreguleringsplan med bakgrunn i deler av gjeldende områdereguleringsplan for
Engelsrudhagen.
Saksutredning
Det gis nedenfor en kortfattet oppsummering, og det vises til planbeskrivelsen for mer utfyllende
informasjon.
Størrelse og beliggenhet
Planområdet (rød markering) ligger øst for bebyggelsen i Teigebyen i Nannestad sentrum. Alle
sentrumsfunksjoner i sentrum ligger innenfor gåavstand til det foreslåtte boligfeltet. Området er i
hovedsak avsatt til boligbebyggelse og utgjør ca. 113 daa. Terrenget er stort sett lokalisert på
relativt flat mark rett sør for boligområdet langs Preståsvegen. Ravinedalene mot vest utenfor
planområdet bryter opp den flate marken.
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Planområdets beliggenhet markert med rød sirkel

Dagens arealbruk og nærområdet
I dag er det en skog og naturmark som preger planområdet, det grenser til ravinedaler med
bekkedrag og dyrket mark. Området er brukt av lokalbefolkningen som nærfriluftsområde.
Forhold til gjeldende plandokumenter
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2013-2029 i hovedsak avsatt til framtidig
boligbebyggelse. Områdereguleringsplan for Engelsrudhagen ble vedtatt av kommunestyret den
10.06.2014. Planområdet ligger innenfor deler av områdereguleringsplanen for Engelsrudhagen,
og tar for seg de østlige delene av denne planen (kart med områderegulering i bakgrunn).
I forhold til vedtatt områdereguleringsplan for Engelsrudhagen er løsningene i dette planforslaget
noe annerledes i designet av og plasseringen av de forskjellige boligfeltene samt vegløsninger.
Det er foreslått rettere veger og større boligfelt enn i områdereguleringsplanen. Grøntstrukturen
er uforandret.
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Utklippet viser deltajreguleringsplanen over eksisterende områdereguleringsplan.
Trafikk og adkomstforhold

Planområdet vil få adkomst fra nytt kryss og ny veg fra fv. 529 Preståsvegen. Rundkjøringen som
var inntegnet i områdereguleringsplanen er fjernet. Denne hadde ingen funksjon så lenge
planområdet får en veg gjennom hele Engelsrudhagen og ut på fylkesvegen igjen.
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Gang og sykkelveien har fått en plassering parallelt med kjørevegen inn fra Preståsvegen. Dette
er valgt for å gjøre de offentlige veganleggene enkle å vedlikeholde samt å spare kommunen for
en egen rekke med gatebelysning kun for gang- og sykkelvegen slik det var lagt opp til i
områdereguleringsplanen.
KV1 fra områdereguleringsplanen vil også fungere som anleggsvei. På denne måten vil
anleggelsen av Engelsrudhagen øst kunne gjennomføres uten at eksisterende boligområder får
anleggstrafikk i boligveiene.
Boligfeltene er planlagt med både ordinære samleveger og adkomstveger. Det er utarbeidet en
illustrasjonsplan for området som skal være veiledende for utbygging. Der vises bl.a. flere
gangforbindelser.
Overvann
Det er i forbindelse med områdereguleringen gjort vurderinger av overvannshåndtering og lagt
noen forutsetninger for videre arbeid. Hovedprinsippene er at overvann fordrøyes innenfor
planområdet, og at mulige flomveger vurderes, slik at vassdraget ikke får økt vannføring som
følge av utbyggingen.

Side 7 av 12

Fjernvarme
I områdereguleringsplanen var det stilt krav om at de nye boligene skulle tilknytte seg
fjernvarmeanlegg. Det har senere vist seg at fjernvarmeselskapet på forespørsel fra forslagsstiller har
bekreftet at de ikke kommer til å etablere fjernvarmeanlegg innenfor planområdet. Kravet om
tilknytting til et fjernvarmeanlegg bortfaller dermed.
Folkehelse
Det er planlagt 211 boenheter fordelt i kjedet enebolig, rekkehus og blokkbebyggelse i
planforslaget. Planforslagets hensikt er å etablere et attraktivt boligområde i et sentrumsnært
område i Teigebyen. Delfelt BF1 består av eneboligtomter og i nærområdene er det mest
eneboliger. Dette gir også folk mulighet til å kunne bli boende i området selv om de av ulike
årsaker ønsker en annen boligtype.
Grunnforhold
Planområdet ligger under marin grense og det ble i forbindelse med områdereguleringen gjort
grunnundersøkelser. Da områdereguleringsplanen ikke hadde ivaretatt grunnforholdene på en
tilstrekkelig god måte, ble det gjennom utarbeidelsen av planforslaget nødt til å gjøre nye
grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. I følge plankonsulent er områdestabiliteten utredet
godt nok for en reguleringsplanprosess, og i det videre arbeidet med prosjektering skal det
prosjekteres løsninger som vil sørge for god områdestabilitet.
For å være på den sikre siden er planområdet utvidet østover på andre siden av bekken, i tråd
med varslingskartet, slik at det er mulig å gjøre stabiliserende tiltak.
I reguleringsbestemmelsene 2.5, 3.6 og 8.2 er det stilt krav om geotekniske vurdering og
rekkefølgekrav om stabilisering
Planlagt utbygging - Illustrasjon
Vedlagt illustrasjonsplan sist revidert 09.11.2017 og snitt skal være veiledende og legges til
grunn for utbyggingen innenfor planområdet.
Maksimal fasadelengde fra områdereguleringsplanen var begrenset til 30 meter. I dette
planforslaget vil noen av fasadene vist i illustrasjonsplanen bli vesentlig lenger enn 30 meter.
Dette gjelder kun for enkelte av fasadelengdene For de fasadene dette gjelder er fasadene brutt opp
med sprang i fasaden.
Jordbruk
Planområdet berører om lag 90daa dyrket mark. I planforslaget til detaljreguleringsplan er det
gjort endringer for vegføring av KV2 sammenliknet med områdeplanen. Til sammen er det
reduserte tapet av fulldyrket og dyrkbar mark ca. 9,6 daa. Dyrkbare arealer er spart med 5,4 daa og
dyrket mark med 4,2 daa. Skiløype er regulert over dyrket mark, men disse arealene kan fortsatt
benyttes til landbruk i vekstsesongen.
Planprosessen
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i lokalavisene og på kommunens hjemmeside
26.11.2015, samt brev til naboer, grunneier, off. og private instanser dat. 17.11.2015 Frist for
merknader/innspill ble satt til 05.01.2016, og det kom i den forbindelse inn følgende 5
merknader:
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1.
2.
3.
4.
5.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 05.01.2016
2. Statens vegvesen, e-post av 26.01.2016
Akershus fylkeskommune, brev av 05.01.2016
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 22.12.2015
Jon P- Pran, telefonsamtale den 16.12.2015

Vurdering
Uttalelser/innspill innkommet i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet er under kort
oppsummert og fortløpende kommentert fra plankonsulent/forslagstiller. Uttalelsene følger også
som egne vedlegg til saken.
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus:
Forventer at detaljplanen følger opp områdereguleringsplanen. Opplyser også om nyere krav
til samfunnssikkerhet, klimatilpasning og overvannshåndtering. Minner om at området ligger
i nærheten av faresone for kvikkleireskred og henviser til TEK10 § 7-3.
Minner også om krav til at det gjennomføres en ROS-analyse for området i forbindelse
med reguleringsplanarbeidet. Raviner er en rødlistet naturtype og det må derfor sørges for at
utbyggingen ikke medfører lukking eller omlegging av bekker som hindrer vassdragene å passere
gjennom ravinedalene til de sørlige delene av ravinesystemet. Fylkesmannen forutsetter at
tiltaket oppfyller kravene til forvaltning av vannforekomster i vannforskriften og minner om at
NVE skal vurdere ev. bekkelukking og hvorvidt tiltaket er konsesjonspliktig. Fylkesmannen
forventer at føringer som følge av nylig vedtatt regional plan for areal og transport legges til
grunn
Plankonsuletens kommentar:
Detaljplanen baserer seg på de omfattende geotekniske undersøkelsene og vurderingene som ble
gjort i områdereguleringsplanarbeidet. Det er utarbeidet egen ROS-analyse i
detaljreguleringsplanforslaget. Det skal ikke gjøres tiltak som vil hindre vassdragene å passere
gjennom ravinedalene mot sør. Det skal heller ikke gjennomføres bekkelukkinger som vil være
konsesjonspliktig.
Administrasjonens kommentarer:
NGI har i teknisk notat sagt at 1m steinfylling i bunnen av bekken kan gi tilfredsstillende
sikkerhet. Steinfyllingen vil påvirke ravinesystemet som naturtype noe. Vurdering av
naturmangfoldloven §§ 8 – 12 framgår av planbeskrivelsen.
Det lagt opp til forholdsvis høy utnyttelse av området. Området ligger i utkanten av Nannestad
sentrum og ligger sånn sett til rette for at det bygges større enheter i form av rekkehus.
2. Statens vegvesen
Under forutsetning av at detaljreguleringsplanen blir utarbeidet med føringene i
områdereguleringsplanen har ikke Statens vegvesen merknader. Minner spesielt om pkt. 2.14
Rekkefølgebestemmelser fra områdereguleringsplanen der gang- og sykkelvegen langs
Preståsvegen blir regulert samtidig slik at den blir byggeklar før området skal bygges ut slik som
angitt i reguleringsbestemmelsene. Fylkeskommunen har ikke prioritert midler til gang- og
sykkelvegen, den forutsettes derfor finansiert av utbygger.
Plankonsuletens kommentar:
Det er i etterkant av varsel om planoppstart søkt dispensasjon for kravet om å reguler og
etablere gang- og sykkelvegen langs Preståsvegen ved bygging av infrastruktur innenfor
boligområdet. Dispensasjonen ble påklaget og Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga ikke klager
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medhold. Det skal derfor ikke reguleres eller etableres gang- og sykkelveg langs Preståsvegen i
forbindelse med dette planforslaget.
Administrasjonens kommentar
Plan- og utviklingsutvalget ga den 25.08.2015 dispensasjon fra rekkefølgekravet i
områdereguleringsplanens § 2.14 om gang-/sykkelveg langs Preståsvegen, for å etablere
infrastruktur på planområdet, adkomst, veg inne på utbyggingsområdet, stabilisere raviner, samt
bygging av rammen for VA-anlegg. Det ble stilt vilkår om at utbygger må sikre tilfredsstillende
avbøtende tiltak langs Preståsvegen som erstatning for etablering av gang- og sykkelsti. Disse
tiltakene skal godkjennes av Statens vegvesen og Nannestad kommune før tillatelser kan gis og
arbeidene kan igangsettes. Vedtaket ble påklaget av Akershus fylkeskommune, men
Fylkesmannen i Oslo og Akershus stadfestet vedtaket den 06.07.2016.
Det anses som et viktig trafikksikkerhetstiltak å få anlagt manglende strekning på gang/sykkelvegnettet langs fv. 529 Preståsvegen, men behovet anses midlertid ikke å være akutt.
Eksisterende boligområder på Preståsen, både sør og nord for Preståsvegen er planlagt og utbygd
slik at skolebarn og andre fotgjengere/syklister kan ferdes på interne boligveger fram til skole,
barnehage, bussholdeplasser og til forbindelse med etablert gang-/sykkelvegnett inn mot
sentrum. BK1 vil knyttes til dette. Det er etablert sikre krysningspunkter der hvor dette er
aktuelt. I forbindelse med anleggsarbeid på Engelsrudhagen vil dette vil bli gjennomgått og
sikret ytterligere, da det ble satt som vilkår for dispensasjonen. På denne måten vil hensynet til å
ivareta fotgjengere og andre myke trafikanter bli hensyntatt på best mulig måte, inntil gang- og
sykkelveg er etablert.
Områdereguleringsplanen ble først fremmet uten rekkefølgekravet. Dette ble tatt inn som følge
av kommunalt initiativ, ikke som innspill fra statlig eller regional myndighet. Det er således
kommunen, som lokal veimyndighet, som har tatt inn rekkefølgekravet. Bakgrunnen for å
innarbeide kravet var at behovet for å etablere den aktuelle gang- og sykkelvegstrekningen
allerede hadde vært der i flere år, og at denne strekningen var høyt prioritert både fra
fylkeskommunens side og i kommunens handlingsprogram for trafikksikkerhet. Ved å innarbeide
kravet i planbestemmelsene anså kommunen dette som en mulighet for å få fortgang også i
vegvesenets videre planlegging og prosjektering av denne gang- og sykkelvegen, og med mulig
gjennomføring i perioden fram mot 2017/18, i tråd med de signaler om framdrift som den gangen
var gitt fra Statens vegvesen og fylkeskommunen.
Nannestad sentrum er satsningsområde for framtidig utvikling i Nannestad, og Engelsrudhagen
er tenkt å ta en stor del av befolkningsveksten. Utbyggingen vil gi positive ringvirkninger for
Nannestad kommune.
3. Akershus fylkeskommune
Ber om at rekkefølgebestemmelsen vedr. etablering av gang- og sykkelvei langs Preståsvegen
videreføres. Arealene oppfyller kravene til undersøkelsesplikt for fornminner. Fylkeskommunen
forventer at prinsippene fra områdereguleringsplanen videreføres i detaljreguleringsplanen.
Videre forventer fylkeskommunen at reguleringsplan for Engelsrudhagen øst viderefører krav om
universell utforming og at hovedgrepene fra områdereguleringsplanen som avsetter arealer til
GS-veg, skiløypetrase og friområder videreføres.
Plankonsuletens kommentar:
Det er nylig gitt dispensasjon fra kravet om å etablere gang- og sykkelvei langs Preståsvegen for
etablering av infrastrukturen. Detaljreguleringsplenen følger opp prinsipper og løsninger fra
områdereguleringsplanen for øvrig. Hovedveg inn til planområdet er prosjektert med tanke på
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UU, og gang- og sykkelvegen som følger denne vil få tilsvarende stigningsforhold. Ellers er det
lovkrav i plan- og bygningsloven at offentlige arealer skal prosjekteres og planlegges ut fra
prinsippene om UU, denne loven skal følges. Hovedgrepene fra områdereguleringsplanen er
fulgt ved at grøntområder og gang- og sykkelveg samt skiløype er videreført.
Administrasjonens kommentarer:
Viser for øvrig til administrasjonens kommentarer til Statens vegvesen.

4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Planområdet befinner seg i et område med tykke marine avsetninger. Det må dokumenteres at
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere (områdestabilitet). Dersom det avdekkes kvikkleire i
området må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen. En geoteknisk utredning i
forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare
og nødvendige risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen – alt i
tråd med NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar og NVEs
veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Dette må gjøres senest på reguleringsplannivå.
Det må fremgå av utredningen at det vil være tilfredsstillende sikkerhet. Dette er gitt i TEK10 §
7-3.
Flomfare
Det må påregnes at vassdrag med nedslagsfelt mindre enn 100 km2 vil ha over 20 % økt
flomvannføring i løpet av de neste 50-100 årene. Utbyggingen vil innebære mer tette flater
som vil føre til økt avrenning. Veier og stikkrenner må derfor planlegges slik at de ikke fører
til uønskede flomsituasjoner. Dersom det er aktuelt å føre overvann til Gullbekken må det
gjøres vurderinger/beregninger i forhold til hva denne kan ta imot. Disse vurderingene må
fremkomme av planen.
Plankonsuletens kommentar:
Detaljplanen er basert på nylig vedtatte områdereguleringsplan, men det er nå fremkommet at
det befinner seg kvikkleire som må stabiliseres før igangsetting av boligbygging og etablering av
infrastruktur.
Administrasjonens kommentar:
Supplerende grunnundersøkelser ble gjort av NGI i planområdet under arbeidet med
detaljreguleringen. Planområdet ble utvidet østover til andre siden av bekken, i tråd med
varslingskartet, slik at det er mulig å gjennomføre stabiliserende tiltak. I
reguleringsbestemmelsene 2.5, 3.6 og 8.2 er det stilt krav om geotekniske vurdering og
rekkefølgekrav om stabilisering. I 2.2 er det stilt krav om lokal overvannshåndtering
Administrasjonens kommentarer
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av en forholdsvis ny områdereguleringsplan, vedtatt
10.06.2014 og stadfestet av Fylkesmannen 15.06.2015 etter klagebehandling. Planforslaget
avviker fra områdereguleringsplanen på noe, men de vesentlige forutsetninger er lagt til grunn og
videreført.
Administrasjon støtter i hovedsak plankonsulent/forslagstillers vurderinger og kommentarer, og
anser forslaget for å være tilstrekkelige utredet til at det kan sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
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Konklusjon
Administrasjonen anbefaler at forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen Øst, med plankart
datert 07.11.2017 og bestemmelser datert 08.11.2017, sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10.
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