Felt K12 i GNP II B og C, - Detaljregulering med konsekvensutredning
Kommune: Ullensaker
G./B.nr.: 152/66, 152/4, 222/7 m.fl
Dato: 10.12.2020
PlanID: 466

Forslag til planprogram
Utkast for intern høring hos Ullensaker kommune

Oslo Airport City ønsker å detaljregulere felt K12 i Gardermoen Næringspark til næringsformål, i tråd med
Kommuneplanens arealdisponering, samt justering av enkelte rammer fra områdeplanen til en mer
hensiktsmessig utvikling av feltet og helheten. K12 ligger som en buffersone mellom mulig ny rullebane for
hovedflyplassen og det nylig regulerte Sentralområdet. Det ønskes utviklet med hovedvekt på tyngre funksjoner
som kan ha nytte av konteksten Sentralområdet, flyplassen og næringsområdet som en nasjonal logistikkhub i
henhold til Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Planprogrammet utgjør første fase i dette
arbeidet, og søker å redegjøre for planarbeidets innhold, fremdrift og opplegg for medvirkning.

Planprogrammet er utarbeidet av Nordic – Office of Architecture for Oslo Airport City AS.

PlanID 466 - Felt K12 i GNP II b+c - Forslag til planprogram

1

Sammendrag og kontaktinfo
Tema

Sammendrag

Plannavn

Detaljregulering for K12 i GNP II b+c

Plan ID

466

Hensikt med planen

Å etablere et planjuridisk grunnlag for utvikling av felt K12 i Gardermoen
Næringspark til næringsformål, i tråd med Kommuneplanens
arealdisponering, og en justering av enkelte rammer fra områdeplanen til en
mer hensiktsmessig utvikling av feltet og helheten i situasjonen.

Planavgrensning

Planområdet utgjør 135,7 daa og består av felt K12, V14, R8, G10 og deler av
G12 samt tilliggende veiareal i Jessheimvegen.

Sammendrag

Planprogrammet utgjør første fase i arbeidet med reguleringsplan for Felt
K12 med tilliggende infrastruktur og grøntareal, og søker å redegjøre for
planarbeidets innhold, fremdrift og medvirkningsopplegg.

Framdriftsplan

Fastsettelse av planprogram
Innsending av planforslag
Høring av planforslag
Vedtak av plan

Rolle
Planmyndighet

Kontaktinformasjon
Ullensaker kommune, PB 479, 2051 Jessheim, Reguleringsavdelingen, epost:
postmottak@ullensaker.kommune.no
Saken kan følges på https://www.ullensaker.kommune.no/horinger/

Forslagstiller

Oslo Airport City AS, c/o Vedal Utvikling AS, Vækerøveien 3, 0281 Oslo
Kontakt 1: Marius Listerud, epost: marius@osloairportcity.no
Kontakt 2: Nils Reine, epost: nils.reine@vedal.no

Plankonsulent

Nordic – Office of Architecture AS, Kongens gate 21, 0153 Oslo
Kontakt: Käthe Hermstad, epost: khe@nordicarch.com
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn og hensikt med reguleringsarbeidet
Feltet K12 er i områdeplanen programmert som del av et arbeidsplassintensivt område sammen med
Sentralområdet. Det foreligger begrensninger på høyde i sonen grunnet tilliggende flyplassvirksomhet,
noe som gjør det lite gunstig å utvikle under opprinnelig programmering. Tiltakshaver ønsker derfor å
legge til rette for utvikling og utbygging innenfor formålene i områdeplanen for K12, samt å åpne for flere
underformål innen næringsbebyggelse som passer bedre til feltets beliggenhet og rammer. Tiltakshaver
har allerede inngått avtale for en mulig første etablering på feltet, og vil derfor ha fokus på god fremdrift i
planarbeidet.

1.2 Om planprogram for reguleringsplan
Planprogrammet er utformet i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 4-1 og forskrift om
konsekvensutredninger (F21.06.2018 nr.854) for planer etter plan- og bygningsloven, og legges ut til
offentlig ettersyn i henhold til pbl § 12-9. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet,
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som
antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslaget til
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
Planprogrammet fastsettes av Ullensaker kommune som planmyndighet.

1.3 Krav om konsekvensutredning
Reguleringsplanen er omfattet av utredningsplikt etter forskrift om konsekvensutredninger for planer
etter plan- og bygningsloven. Forskriftens § 6 gir bestemmelser om planer som alltid skal behandles etter
forskriften, der § 6 b) omhandler reguleringsplaner som beskrives nærmere i forskriftens vedlegg I,
bokstav A, nr.25: «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige
formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (…).» Planområdet planlegges med bebyggelse på over
15.000 m² BRA og omfattes av kravet. Konsekvensutredningen skal inneholde en sammenstilling av
konsekvensene for både 0-alternativet og planforslaget.

1.4 Formål med planarbeidet
Tiltakshaver ønsker å detaljregulere felt K12 i GNP II b+c til næringsformål, i tråd med Kommuneplanens
arealdisponering, samt justering av enkelte rammer fra områdeplanen til en mer hensiktsmessig utvikling
av feltet og helheten. K12 ligger som en buffersone mellom mulig ny rullebane for hovedflyplassen og det
nylig regulerte Sentralområdet. Det ønskes utviklet med hovedvekt på tyngre funksjoner som kan ha
nytte av konteksten Sentralområdet, flyplassen og næringsområdet som en nasjonal logistikkhub i
henhold til Regional plan for areal og transport (R-ATP).
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Illustrasjoner av mulige utbyggingsgrep på K12 nord, vist med Sentralområdets vestre del.

1.5 Eiendomsforhold
Feltet K12 med tilliggende deler av G12, samt G10 er fordelt på fire eiendommer. OAC Tomt AS er
hjemmelshaver for de nordre eiendommene med G/B-nr 152/62, /66 og /68 med totalt areal 83,8 daa
innen plangrensen. Tomten med G/B-nr 152/4 og areal 10,2 daa har Thor Martin Furuseth som
hjemmelshaver. Begge tomter har regulert utnyttelse på 100 % BRA. Noe areal innenfor plangrensen,
regulert til G/S-anlegg i områdeplanen, ligger på G/B-nr 222/7, eid av Viken Fylkeskommune. Et lite areal
helt sør for dette, også regulert til G/S-anlegg er på G/B-nr 151/5, eid av Ullensaker kommune. Det samme
gjelder et svært lite areal av G/B-nr 151/5 med hjemmelshaver Avinor AS.

1.6 Medvirkning/informasjon
Felles varsel om planoppstart og utlegging av forslag til planprogram kunngjøres gjennom avisannonse
og direkte henvendelse til berørte parter, offentlige myndigheter og organisasjoner, i tillegg til at det
legges på kommunens høringsside. Fastsatt planprogram sendes til alle som har gitt uttalelse. Forslag til
reguleringsplan med konsekvensutredning vil bli lagt ut på høring. Behov for ytterligere medvirkning
vurderes fortløpende i planprosessen, herunder dialogmøter eller utvidet medvirkning i forbindelse med
offentlig ettersyn av reguleringsplanen.

1.7 Berørte instanser
Området har per i dag ingen direkte gjenboere, men søndre del av K12 innenfor planområdet har en
annen hjemmelshaver enn Oslo Airport City AS som beskrevet i 1.5 Eiendomsforhold. Tiltakshaver er
hjemmelshaver til det tilliggende Sentralområdet.
Av offentlige instanser som er berørt har vi registrert Statens Vegvesen (trafikkbelastning adkomst E6) og
Fylkeskommunen (fylkesvei, kulturminner) Direktorat for Mineralforvaltning (grusuttak), Fylkesmannen
(natur-, distrikts- og arealforvaltning), Statkraft (fjernvarme), Avinor (Oslo Lufthavn) og Ruter
(kollektivdekning). Det sendes varsel til mottakere iht. nabo- og varslingsliste fra Ullensaker kommune.
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2 Planområdet
2.1 Beskrivelse og avgrensing av planområdet
Planområdet (ref. kartutsnitt) omfatter et areal på 160,4 daa innenfor følgende eiendommer i Ullensaker
(3033):
G/B.nr 152/62, /66 og /68 med hjemmelshaver OAC Tomt AS
G/B.nr 152/4 med hjemmelshaver Thor Martin Furuseth
G/B.nr 151/5 med hjemmelshaver Avinor AS.
G/B.nr 151/132 med hjemmelshaver Ullensaker kommune.
G/B.nr 222/7 med hjemmelshaver Viken fylkeskommune.
Terrenget er relativt flatt, med høydevariasjon mellom 205,5 moh i sør og 208 moh i nord på et strekk på
ca 450 m i tomtens lengderetning. Snitthøyde antas å ligge rundt 207 moh. Planområdet er ubebygget,
men det ligger noe VA-infrastruktur helt i sør.
Planavgrensningen følger formålsgrensene og tar med seg følgende:
-areal i sør til gang-/sykkelvei ned til Rensevegen.
-del av G12 langs K12 samt en passasje av G12 bort til R8.

Forslag til planavgrensning.

2.2 Influensområde
Planens influensområde strekker seg ikke vesentlig ut over planavgrensningen, men tiltak som følge av
planen vil kunne ha betydning for tilliggende eiendommer. Planforslaget vil koordinere mot det nylig
regulerte Sentralområdet for en god helhetlig utvikling, og vil særlig se på temaene knyttet til
infrastruktur vedrørende gode synergier. Planforslaget vil medføre endringer i forhold til områdeplanens
trafikksimuleringer, noe som kan gi endret belastning på veinettet i nærheten. En nedbygging av areal
som ikke har vært bebygget tidligere kan få konsekvenser for vannavrenning og overvannshåndtering.
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Det er tatt initiativ ved Avinor til planprosess for ny rullebane i området vest for planområdet, noe som vil
kunne ha innvirkning på planarbeidet. Avinor har spilt inn arealbehov til rullering av Kommuneplanen,
delvis overlappende planområdet, men dette er foreløpig ikke tatt inn i påvente av supplerende
utredninger for lokalisering. Avinor og kommunen må løse situasjonen før kommuneplanen kan vedtas.
Denne prosessen vil løpe parallelt med plansaken for K12. Avinor har samtidig behov for å sikre at en
utvikling på K12 ikke kommer i konflikt med sin planlagte fremtidige utvikling av flyplassen. Avinor har
utført simuleringer knyttet til funksjoner ved en eventuell tredje rullebane og har formidlet et område
som vil få svært begrenset bruk som delvis overlapper med varslet plangrense. Ut over dette
spesialområdet vil all ny bebyggelse innenfor planområdet måtte klareres med Avinor vedrørende krav
for bebyggelse nær Oslo lufthavn. Planområdet er samtidig en mulig ressurs for Avinor for virksomhet
som kan betjene flyplassen.

Illustrasjon for Avinor: mulig hensynssone i rød skravur. Arealinnspill Kommuneplan i lys grå skravur.
Vegvesenet har interesse av at det etableres bebyggelse som bidrar til infrastrukturbidrag og derved på
sikt robuste løsninger for trafikkavvikling mot E6 for næringsparken.
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2.3 Planstatus
Planområdet er omfattet av områdeplan for Gardemoen Næringspark II b og c, vedtatt i 2011.

Utsnitt fra gjeldende område- og detaljregulering for næringsparken.
Områdereguleringen angir tre faser og knytter byggefeltene til disse gjennom rekkefølgebestemmelser.
Felt K12 ligger i fase 3. Dette innebærer at det ved rammesøknad må dokumenteres tilstrekkelig
transportkapasitet i veg og kollektivnett inklusive uutbygd restkapasitet i felt tilhørende fase 1 og 2.
Dokumentasjonen skal sendes på egen høring til statlige og regionale myndigheter. Områdeplanen har
også ulike rekkefølgekrav knyttet til utbygging av feltet som knytter seg til opparbeidelse av vegnett og
grønnstruktur. I forbindelse med utredning av VA -plan og eventuelle behov for pumpestasjon og
renovasjon må det vurderes behov for felles løsninger for konteksten.

2.3.1 Bestemmelser til byggefelt og grøntstruktur:
Felt K12
Feltet er regulert med maksimalt 100% BRA utnyttelse.
Områdeplanen åpner for hovedformålene næring, kontor og tjenesteyting. Innenfor dette tillates
etablert:
-Kontorer inntil 10% av maks BRA
-Hotell/overnatting
-Bevertning
-Annen offentlig og privat tjenesteyting
-Undervisning
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-Det tillates etablert lokaler i bygg til strøkstjenende handel med maksimalt 300 m².
-Det tillates også etablert bygg og anlegg for fritidsaktiviteter.
Høyder: Maksimal gesims/byggehøyde er kote 220. Høyder på nødvendige tekniske anlegg ved siden av
bygg eller oppå tak skal avklares i detaljplaner og søknad om tiltak.
Utbyggingsstruktur: Området skal utvikles med sikte på høy bruk av kollektive transportmidler for ansatte
og besøkende og ses i bruksmessig sammenheng med tilliggende kollektivterminal.
I planarbeidet ønskes det å åpne for flere underformål under hovedformålet næringsbebyggelse:
-Industri
-Lager
-Bensinstasjon/veiserviceanlegg
-Annen næring (forskningssenter/-park)
Rekkefølgekrav knyttet til K12: Før det gis igangsettingstillatelse til utbygging innenfor kvartalet skal R1,
V1, R2, V8, R8 og V14 være opparbeidet med tilhørende tekniske infrastruktur i nødvendig omfang for å
betjene hele eller deler av kvartalet. Merk: R1, V1 og R2 er allerede etablert.
Øvrige rekkefølgekrav: Områdeplanen har rekkefølgekrav knyttet til gjennomføringen av fasedelt utvikling
av næringsparken. Dette inkluderer rekkefølgekrav til opparbeiding av V22 for utvikling av felt tilhørende
fase 3. Dialog rundt dette vil bli del av planarbeidet.

Grønnstruktur
Det skal i detaljplanen vises prinsipper for etappevis opparbeidelse av hovedgrønnstruktur og
sekundærgrønnstruktur i tilknytning til denne. [..]
Det tillates oppført bygg og anlegg, samt terrengbearbeiding som er naturlig for gjennomføring av
grønnstrukturens ulike funksjoner og drift.
Opparbeidelse av grønnstruktur med turveger blir viktig for å sørge for fremtidig sammenhengede
turløyper. Grønnstrukturen skal også fungere for overvann og biologisk mangfold. G12 blir derfor
viktig som kobling mot viltovergangen i sør. Et samarbeid med Avinor for å få gode løsninger her blir
viktig.

2.4 Trafikkforhold og teknisk infrastruktur
Næringsparken har tilkomst med bil fra E6 nord- og sydfra og E16 fra vest via fylkesveien Jessheimvegen.
Adkomst til planområdet skal i henhold til områdeplanen etableres i forlengelsen av Gardermoen allé
vestover og via etablering av V14 som sørgående lokal vei fra denne.
Planområdet ligger godt plassert for bruk av de kommende holdeplassene i Jessheimvegen, og ligger
langs hovedsykkelveinettet mellom flyplassen og Jessheim.
Planområdet har ikke tilgang til vann- og avløp per i dag. Rammeplan VA skal samordnes med
Rammeplan VA for det tilgrensende Sentralområdet. Rekkefølgekrav til tosidig vannforsyning må
vurderes særskilt. Det ligger offentlig vann- og avløp i Jessheimvegen.
Området ligger inntil konsesjonsområdet for fjernvarme.
Trafikkforhold og teknisk infrastruktur som VA vil inngå som en del av planarbeidet.
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2.5 Eksisterende bebyggelse
Planområdet samt tilliggende byggefelter er i dag ubebygget.

Planområdet sett fra Jessheimvegen (sør) i skråfoto.

2.6 Grunnforhold/geoteknikk
Det stilles krav til dokumentasjon av stabilitet og nødvendige geotekniske undersøkelser for
planområder. I forbindelse med detaljregulering av Sentralområdet, vedtatt i 2020, ble områdestabilitet
utredet og området ble fastsatt til å ha gode og stabile grunnforhold. Terrenget på tomten er tilnærmet
flatt, og massene består av breavsetninger. Planområdet ligger under marin grense, men det er ikke
innenfor aktsomhetsområde for flom eller kartlagte soner for kvikkleireskred i NVEs kartbase.
Det har ikke vært aktivitet på eiendommen som tilsier at det skal være mistanke om forurenset grunn.
Tiltak for håndtering av overvann er et viktig utredningstema.
I planarbeidet vil det avklares hvorvidt masser innenfor planområdet er drivverdige og skal tas ut.

2.7 Grønnstruktur og uteområder
Planområdet er i dag ubebygd, og preges av hogst. Området er lite brukt som friluftsområde, men har
sporadisk vært benyttet til sopp- og bærsanking.
Grøntområdet G12 er del av områdeplanens og Strategisk plans overordnede grønnstruktur. Arealet
langs K12 ønskes benyttet til permanent plassering av overskuddsmasser fra grusutvinning, der
rotsonemasser/toppmasser kan brukes til terrengforming og godt jordsmonn for en frodig
randsone/buffer mot flyplassen. Det er krav om å utvikle denne som del av stinettet i næringsparken, og
det vil bli utviklet løsninger for fritidsbruk for relevante deler av G12 som del av planarbeidet.
G10 ligger inne som en plassholder for mulig fremtidig kobling av V14 med Jessheimvegen. Den
planlegges utviklet som en grønn kobling med G/S-forbindelse i reguleringen. Kobling mellom G12 og
G/S-nettet skal søkes løst på en god måte uten konflikt med planlagt virksomhet i K12.
Generelt vil opparbeidelse av uteområdene med grønne innslag og vektlegging av trygghet for gående og
syklende samt gode løsninger for overvann vektlegges i planarbeidet.

2.8 Kulturminner og kulturmiljø
I forbindelse med regulering av områdeplanen ble det gjennomført arkeologisk registrering av området.
Det ble registrert tokulturminner innenfor varslet planområde. Funnene ligger registrert under «Veifar,
tjæremile, kullgrop og tuft». Den videre håndteringen av disse funnene vil være en del av
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utredningsarbeidet for planen. Fjerning av automatisk fredete kulturminner krever dispensasjon fra
kulturminneloven. De to kulturminnene som er registrert innenfor planområdet må få en avklaring av
kulturvernmyndighetene vedrørende om de skal frigis i løpet av planprosessen.

3 Rammer og premisser for planarbeid
I det følgende oppgis overordnende føringer med betydning for planarbeidet. Listen er ikke uttømmende,
men angir føringer som anses som viktige i forbindelse med reguleringen og som statlige og regionale
myndigheter har spesielt fokus på:
Nasjonale lover og retningslinjer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statlig retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging (26.9.2014)
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (12.6.2015)
Regionale planer og føringer
Regional plan for handel, service og senterstruktur
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus
Regional plan areal og transport for Oslo og Akershus
Regional plan for klima og energi i Akershus
Regional plan for vannforvaltning 2016-2021
Regional plan for masseforvaltning

3.1 Nasjonale lover og retningslinjer
3.1.1 Statlige retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (26.09.2014)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen, slik at
samfunnets investeringer fremmer god ressursutnyttelse og bærekraftighet. Et viktig mål er å planlegge
slik at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, gange og sykkel, slik at klimagassutslipp
reduseres.
Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å
sikre god steds- og byutvikling. De skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging og
ved enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer.
Relevans for planarbeidet:
Næringsbebyggelse med blandet formål har krav til håndtering av trafikk, tilrettelegging for myke trafikanter og
økt bruk av kollektivtilbud. Redusert energiforbruk og klimagassutslipp vil vektlegges. Etablering av
næringsbebyggelse der det allerede er tilrettelagt for dette er i tråd med retningslinjene.

3.1.2 T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (24.06.2011)
Retningslinjene fastsetter forventninger til fylkenes og kommunenes planlegging og gir en retning på hva
som er statlig arealpolitikk. T -1497 er ivaretatt gjennom regional plan for areal- og transport i Oslo og
Akershus, samt Kommuneplanen for Ullensaker.

3.2 Regionale planer og føringer
3.2.1 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (16.12.2015)
Regional plan for areal og transport er en videreføring av overordnet føring T-1497, og gir prinsipielle
føringer rettet mot regional måloppnåelse. Planen skal legges til grunn ved vurdering av innsendte
planforslag.
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Det legges opp til konsentrert vekst i bybånd, byer og tettsteder. Planen har som mål å styrke regionale
byer og arbeidsplasskonsentrasjon i Akershus. Lillestrøm, Jessheim, Ski og Ås er pekt ut som særlig
innsatsområder for økt by- og næringsutvikling, og skal ta en høy andel av veksten.
Kollektivsystemet må styrkes og andre virkemidler må benyttes for å unngå vekst i biltrafikken, slik at
man oppnår en bedre utnytting av ressurser og infrastruktur.
Regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner skal knyttes til regionale knutepunkt. I prioriterte
vekstområder forventes det særlig høy arealutnyttelse. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal følge
prinsippene om rett virksomhet på rett sted.
Gardermoen med Hauerseter er i R-ATP utpekt som en av fire terminaler i regionen og et prioritert
næringsområde.
Relevans for planarbeidet:
Jessheim har lenge hatt en høy vekst, og det planlegges for tung næringsutvikling i tråd med økt aktivitet på
flyplassen de senere år. Pandemi-relatert nedgang i flytrafikk og ringvirkningene til relaterte næringer har vist
sårbarhet i næringsstrukturen knyttet til at én stor aktør sysselsetter en stor andel av kommunens innbyggere.
Kommunen kan ha fordel av en mer differensiert næringsutvikling for å bygge robusthet og sikre de
samfunnsmessige investeringene som er gjort.
Kollektivaksen mellom Jessheim og Oslo Lufthavn Gardermoen via Gardermoen Næringspark vil i henhold til
kommunens planer styrkes, og arbeidsplassintensive virksomheter må lokaliseres tett på aksen. Planarbeidet,
som legger opp til næringsbebyggelse med bred formålsangivelse for å møte fremtidig utvikling i området,
anses å underbygge den regionale planstrategien. Videre vil planen styrke det regionale målet om tilrettelegging
for myke trafikanter og økt kollektivbruk. Utbygging av næring i GNP støtter opp under at området er en
regionalt viktig terminal.

3.2.2 Regional plan for masseforvaltning i Akershus
Den sterke befolkningsveksten i Akershus og Oslo krever nye boliger, skoler og infrastruktur. Det øker
behovet for byggeråstoff og gir økte mengder overskuddsmasser. Dette genererer mye transport som
resulterer i klimagassutslipp. Tiltak i planen vil redusere transport av masser og bidra til å redusere
klimagassutslippene.
Relevans for planarbeidet:
Tiltakshaver ønsker i utgangspunktet ikke å ta ut grus innen planområdet, da det er lavt volum av gode
grusmasser vs arbeidsintensive prosesser, og gode koblinger mot tilliggende veistrukturer er viktig å sikre.
Planarbeidet ønsker å bidra til massebalanse innen områdeplanen for masser som ikke skal benyttes til
byggeråstoff. Masseforvaltning vil utredes som del av planarbeidet.

3.2.3 Regional plan for klima og energi i Akershus (18.06.2018)
Det overordnende målet for det direkte klimagassutslippet i Akershus skal være redusert med 55 % innen
2030, og med 85-90% innen 2050 sammenliknet med utslippsnivået i 1991. Veikartet viser hvordan
næringer basert på biologiske fornybare ressurser kan være med på å sikre fremtidig verdiskaping og
sysselsetting, samtidig som klimagassutslippene reduseres. Regional plan for nyskaping og innovasjon er
viktig for å legge til rette for grønne næringer, grønn teknologiutvikling og klimavennlige virksomheter
mot et lavutslippssamfunn. Næringslivet oppfordres til å følge opp og ta i bruk mulighetene denne planen
gir i form av støtteordninger, samarbeidsarenaer og tiltak i egen virksomhet.
Relevans for planarbeidet:
Det vil vurderes miljøvennlige løsninger i planarbeidet.
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3.2.4 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Formålet med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og
friluftsområder gjennom bl.a. gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse
lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager.
Relevans for planarbeidet:
Planarbeidet vil ta for seg hvordan virkning av bestående og eventuelle nye støykilder kan begrenses for
naboskap og for brukerne av området. Etableringer innen området skal ikke utløse nye støyplager.

3.3 Kommunale planer og føringer
3.3.1 Kommuneplan for Ullensaker, 2015-2030
I gjeldende kommuneplan for Ullensaker er området avsatt til næringsbebyggelse.
Hensynssone H190_1 er knyttet til dagens drift av Oslo Lufthavn Gardermoen, og overlapper G12 og en
stripe helt i vest av K12:
Pbl § 11-8, a) Sikringssone – andre H190_1 (hovedflyplassen)
Område som er sikret etter Luftfartsloven §§ 7 – 13 - Vedtatt av Samferdselsdepartementet 17.06.1998.
Innenfor ytre vurderingssone i restriksjonsplanen angitt på arealkartet, er det fastsatt bestemmelser for
flyplassen og dens omgivelser. Ytre Restriksjonsplan, BRA kart. Ref: OHAS/F/HEO/80/3302/E06 og
OHAS/F/HEO/80/1010/E09.
Sikringssone H710_1 for fremtidig rullebane 3 ligger vest for G12 i området regulert som GNP III:
Pbl § 11-8 d) Båndlegging i påvente av plan H710_1 (Område III i Gardermoen næringspark)
Et avgrenset område i 900 m bredde øst for østre rullebane, mellom E16 og Fv 461 – Blikkveien.
Relevans for planarbeidet:
Planstiller vil etterstrebe løsninger som ligger innenfor Kommuneplanens rammer

3.3.2 Strategisk plan for Gardermoen næringspark
Strategisk plan er ikke en juridisk bindende arealplan, men tydeliggjør kommunens ønsker for utvikling av
næringsområdet, avstemt mot overordnede planer og grunneierne.
Relevans for planarbeidet:
Strategisk plan har føringer for ønsket opparbeiding av grønnstrukturen G12, snarvei fra V14 til G12, og at det
skal være en grønn buffersone mot Jessheimvegen. Videre ligger området inne i sone for kunnskapsintensiv
virksomhet og at bebyggelsen skal være lav (relatert til Avinors krav). Dette er temaer som skal søkes ivaretatt i
videre planprosess.
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Temakart hovedstrategi fra Strategisk plan for næringsparken.
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3.4 Pågående planer og utredninger
3.4.1 Rullering av Kommuneplanen
Kommuneplanen er under rullering og forventes å bli vedtatt snarlig. I vedtatt planprogram for rullering
av kommuneplanen (05.11.2017) kap. 3.1.4, Næringsutvikling, nevnes det flere målsetninger: ønske om
mer variert sammensetning av næringsvirksomheten, og at det skal bli mer attraktivt for
kompetansekrevende næringer å etablere seg i kommunen. Videre skal arealstrategi fra regionale arealog transportplaner videreføres. Det innebærer at fremtidig utviklingsretning for Jessheim er nord- og
vestover, slik at Jessheim, Gardermoen næringspark og hovedflyplassen på sikt blir et sammenhengende
byområde, «Gardermobyen».
Planinitiativet anses å være i tråd med både gjeldende KP og høringsforslag til ny KP.
Se også punkt 2.2 Influensområde om Avinors høringsinnspill til Kommuneplan for ny rullebane. Planstiller er i
direkte dialog med Avinor vedrørende føringer knyttet til flyplassens drift og mulige utvidelse. Her er kommunen
også en viktig aktør i forhold til styring av arealbruk i kommunen og rulleringen av kommuneplanen.

3.4.2 Mulig regulering for Tredje rullebane / OSL
Avinors forslag til planprogram for arbeidet med tredje rullebane på Gardermoen ble avvist av
Formannskapet i kommunen med bakgrunn i at lokaliseringsvedtaket ikke har fulgt krav i gjeldende
lovverk. Avinor har på oppdrag av Samferdselsdepartementet bestilt supplerende og oppdaterte
vurderinger. Disse er nylig oversendt Samferdselsdepartementet, som vil ta kontakt med kommunen. Det
foreligger lite informasjon rundt forventet fremdrift og når planprosessen vil komme i gang igjen, samt
om premissene for utvikling endres.
Avinor har spilt inn arealbehov til rullebane 3 til rullering av Kommuneplanen, delvis overlappende
planområdet, men dette er foreløpig ikke tatt inn i påvente av supplerende utredninger for lokalisering.
Avinor og kommunen må løse situasjonen før kommuneplanen kan vedtas. Denne prosessen vil løpe
parallelt med plansaken for K12.
Avinor har samtidig behov for å sikre at en utvikling på K12 ikke kommer i konflikt med sin planlagte
fremtidige utvikling av flyplassen. Avinor har nylig utført simuleringer knyttet til tekniske funksjoner ved
en eventuell tredje rullebane, og har formidlet OAC et område som de varsler vil få svært begrensede
bruksområder. Dette overlapper varslet planområde med ca 1/3 i sør. Avinor har formidlet at de vil varsle
innsigelse dersom det planlegges for bebyggelse eller bilveianlegg i sonen.
Ut over dette spesialområdet vil all ny bebyggelse innenfor planområdet måtte klareres med Avinor
vedrørende krav for bebyggelse nær Oslo lufthavn. Planområdet er samtidig en mulig ressurs for Avinor
for virksomhet som kan betjene flyplassen
I avvist forslag til planprogram beskrives det under kap. 7.2.3 Veitrafikk og kapasitet på veinett at: «På
grunn av tredje rullebane må også Fv. 469 (nå Fv. 1566) Jessheimvegen omlegges mellom rundkjøringen
med Brages veg og Midtskogen. Det vil bli arbeidet med ulike løsninger for dette og ny trasé vil bli avklart
i løpet av planarbeidet. Plangrensen på figur 3 er strukket helt ut til Brages veg, fordi tilknytning til Brages
veg er ett av alternativene som vil bli vurdert.» Begrunnelsen for å medta dette arealet er at tungtrafikk
på motorveibroen til fylkesveien Jessheimvegen kan forstyrre navigasjonsutstyr planlagt ved rullebanens
søndre ende.
Relevans for planarbeidet:
Avinors arealinnspill er ikke en vedtatt juridisk ramme for planarbeidet, men er et tema som må løses i dialog
med involverte parter for å unngå innsigelser for kommuneplan og/eller planarbeid. Det må vurderes om sonen
tas ut av plangrensen før fastsetting av planprogrammet.
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3.4.3 Planarbeid for GNP II b+c Vilbergmoen
Grunneierne har påbegynt planarbeid for området, men prosessen har i øyeblikket lite fremdrift grunnet
innsigelse fra Viken fylkeskommune. Fremtidig tosidig vannforsyning for K12 og Sentralområdet vil ha
kobling til VA-anlegg langs Jessheimvegen og via en fremtidig forbindelse gjennom Vilbergmoen området
opp til Blikkvegen.

3.4.4 Planarbeid for GNP I Nord
Grunneierne har påbegynt planarbeid for området, men prosessen har i øyeblikket lite fremdrift grunnet
innsigelse fra Viken fylkeskommune. Planområdet inkluderer adkomstvei fra planlagt nytt motorveikryss
V23.

4 Utredningsmetode
Hensikten med plan- og konsekvensutredningene er å få oversikt over hvilke muligheter og konsekvenser
en utvikling i tråd med planalternativene har, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det
fattes vedtak om planen. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle
avbøtende tiltak legges til grunn for innholdet i planforslaget. Konsekvenser av tiltaket skal måles opp
mot mål og retningslinjer gitt i nasjonale føringer, kommunale planer og vedtak. Avbøtende tiltak og
behov for oppfølgende undersøkelser skal vurderes for alle tema. Konsekvenser i anleggsfasen skal
beskrives, men det er de langsiktige virkninger av tiltaket som skal vektlegges i den samlede vurderingen.
Det påpekes at de ulike utredningene skal tilpasses tiltakets omfang. Vi vurderer derfor i herværende
planarbeid at «utredning» ikke tilsvarer en omfattende rapport, men en redegjørelse for virkningene, og
avklaringer av forhold under det aktuelle deltema. Dette materialet vil til sammen utgjøre
konsekvensutredning. Enkelte utredninger vil naturlig være mer omfattende enn andre. I herværende
plansak vil særlig grunnforhold, overvannshåndtering, kulturminner og trafikk være sentrale tema.

5 Plan og utredningstemaer
I tabellen under angis hvilke temaer som er planlagt som del av planarbeidet, samt på hvilket nivå de skal
redegjøres for.
Tema
Vei og trafikk, inkludert kollektiv, gang-/sykkelveier og
parkering
Masseforvaltning inkl. grusressurs
Håndtering av flom, overvann og påvirkning på
grunnvannsreservoar
Grunnforhold/ områdestabilitet
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Støy
Luftkvalitet
Miljøforhold og energiløsninger
VA-rammeplan
Universell utforming
Arkeologi/ kulturminner
Renovasjon
Naturmangfold/ grønnstruktur/ friluftsliv
Estetikk og utforming inklusive fjern- og nærvirkning
Stedsutvikling og synergieffekter
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5.1 Temaer som skal konsekvensutredes
Vei og trafikk
Beskrivelse

Hva skal utredes?

Det skal redegjøres for trafikale konsekvenser av planforslaget. Dagens
belastning på avkjørsel på E6 er nær grenseverdiene og det vil ta noe tid
før tiltak er etablert som sikrer større kapasitet.
Trafikk vil derfor være et viktig utredningstema. Gode koblinger mellom
eksisterende, regulerte og nye gang- /sykkelveistrekk er viktig. Sammen
med kollektivløsninger vil dette bidra til miljøvennlig mobilitet til området.
Avkjøringsmønster langs V14 og kjøremønster innenfor K12 er viktig for å
gjøre området trygt og imøtekommende.

•

vurdere trafikkbelastningen og kapasiteten på vegnettet.
vurdere parkeringsløsninger for ansatte og besøkende og hvordan
dette kan optimaliseres ift. behov og landskapstilpasning
vurdere forholdene for myke trafikanter og koblingen av gang- og
sykkelnettet og turstier i området.
vurdere behov for styrking av kollektivdekningen i området.

•
•
•

Beskrivelse
Illustrasjoner
Trafikkberegninger

•
•
•

Presentasjon

Masseforvaltning inkl. grusressurs
Beskrivelse
Det er store forekomster av drivverdige masser innenfor næringsparken,
belagt med krav om utvinning, men mektigheten er avtakende mot sør i
området. Planen skal utrede om det er drivverdige løsmasser innenfor
området. Planen skal også vurdere uttak av grus opp mot en god
terrengtilpasning mot tilliggende områder og infrastruktur, eksisterende
natur og planlagte grøntstrukturer.
Hva skal utredes?

•
•

Mulig volum av drivverdige løsmasser
Behov for terrengtilpasninger, veikoblinger, potensiale for
massedeponering og vurdering av samfunnsøkonomi.

Presentasjon

•

Analyse, vurdering/ rapport

5.1.1

5.2 Temaer som skal utredes
5.2.1 Flom- og overvannshåndtering og påvirkning på grunnvannsmagasin
Det må redegjøres for hvilke konsekvenser bebyggelse og harde flater har for flom- og
overvannshåndtering innenfor planområdet. Prinsipper for lokal overvannshåndtering skal beskrives og
innarbeides i planen. Næringsparken ligger over deler av et større grunnvannsmagasin. Planen må
redegjøre for hvordan utbyggingen påvirker grunnvannsmagasinet mht. infiltrasjon og vannbalanse.
Planen skal også redegjøre for hvordan grunnvannet sikres mot forurensning fra avrenning fra bl.a.
veger, bygninger og parkeringsområder (se punkt 6.2.7).

5.2.2 Grunnforhold og områdestabilitet
Områdets grunnforhold og massestabilitet skal beskrives. Det skal også redegjøres for mulige
setningsskader på omkringliggende strukturer som veier og flyplassens rullebaner. Området ligger under
marin grense. Analysen skal kartlegge grunnforholdene og stabilitet. Med grunnlag i analysen må det
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vurderes grunnundersøkelse i marken. På grunnlag av analysen og eventuelle data fra
grunnundersøkelse utarbeides det en rapport.

5.2.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for prosjektet. Analysen skal redegjøre for
om det planlagte tiltaket vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier, og skal
omfatte både anleggsfasen og permanent situasjon. Mulige uønskede hendelser skal beskrives, og
sannsynlighet for at en hendelse oppstår samt konsekvenser skal vurderes iht. DSBs veileder for ROSanalyser. Avbøtende tiltak skal foreslås ved middels eller høy risiko.

5.2.4 Støy
Planen vil vurderes opp mot retningslinje for støy. Formålet med denne retningslinjen er å forebygge
støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom bl.a. gi anbefalinger
for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og utformes med tanke på å
hindre nye støyplager.

5.2.5 Luftkvalitet
Luftkvalitet i området skal vurderes. Ved lokal luftforurensning, for eksempel fra veier og flyplass, skal det
redegjøres for hvordan utforming av bebyggelses- og grønnstruktur kan skjerme uteområder og bidra til
å avhjelpe lokal luftforurensing. Luftforurensing vil vurderes mot dagens situasjon og foreløpig scenario
fra Avinor for Rullebane 3.

5.2.6 Miljøforhold og energiløsninger
Planen skal redegjøre for miljøforhold ihht. krav i områdeplanens miljøoppfølgingsplan. Løsninger for
energi og klimapåvirkning vil være et tema i planarbeidet. Planområdet ligger inntil konsesjonsområdet
for fjernvarme og planarbeidet vil utrede mulighetene for påkobling. Hafslund Nett har konsesjon for
etablering og drift av strømnett i kommunen. Det er også naturlig å se på mulige synergier mot
Sentralområdets energiløsninger.

5.2.7 VA-rammeplan
Det er utarbeidet en rammeplan for vann- og avløpsanlegg parallelt med utarbeidelsen av områdeplanen.
Rammeplanen for VA er fra 2010. Planen redegjør for trinnvis utbygging av infrastrukturen. Kommunen
peker på at den bør oppdateres for å sikre helhet i VA-infrastrukturen i området. Behov for VA-anlegg til
området skal utredes. I Ullensaker skal alle næringseiendommer ha vannmåler.

5.2.8 Universell utforming
Virksomheter som er rettet mot allmenheten har en plikt til å sikre universell utforming etter
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 17. Tilgjengelighet for alle skal beskrives.

5.2.9 Arkeologi/kulturminner
Det er foretatt arkeologisk registrering for planområdet i forbindelse med områdeplanen. Det ble funnet
2 automatisk fredete kulturminner i form av «Veifar, tjæremile, kullgrop og tuft». Det vil avklares hvorvidt
kulturminnene kan frigis.

5.2.10 Renovasjon
Det må redegjøres for renovasjonsløsning for næringsavfall, inkludert adkomst, snu og henteløsninger for
renovasjonsmateriell. Det må vurderes om det er hensiktsmessig med en felles løsning for
næringsområdene innenfor Gardermoen Næringspark.

5.2.11 Naturmangfold, grønnstruktur og friluftsliv
Planen skal redegjøre for utforming av grøntdrag, funksjonsinnhold, friluftsliv-/ og rekreasjonsmuligheter
innad i planområdet samt i sammenheng med områdene rundt. Forholdet til naturmangfoldlovens
bestemmelser skal beskrives. Det skal tilrettelegges for turdrag i G12. Grønnstruktur skal gi kvaliteter i
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planområdet og til omgivelsene, samt brukes til håndtering av overvann. Planen skal redegjøre for
planforslagets påvirkning på eventuelle viktige naturtyper, viktige eller sjeldne artsforekomster og vann
og vassdrag.

5.2.12 Estetikk og utforming inklusive fjern- og nærvirkning
Planen skal redegjøre for estetikk og utforming av uteområder og bygninger. Planen skal også redegjøre
for forholdet til Designhåndboken som ble utarbeidet til områdeplanen. Designhåndboken beskriver
overordnede funksjoner, trafikale forhold, bygningsvolumer, arkitektonisk utforming og andre estetiske
forhold det skal tas hensyn til under utbygging av området. Planen vil også redegjøre for forholdet til
Ullensaker kommunens reviderte retningslinjer for området.

5.2.13 Stedsutvikling og synergieffekter
Det skal redegjøres for hvilke ringvirkninger ny formålssammensetning for utbyggingen vil ha for
Ullensaker kommune.

6 Fremdriftsplan
Saksgangen for en reguleringsplan med konsekvensutredning er beskrevet i plan- og bygningsloven,
forskrift om konsekvensutredninger og tilhørende veiledningsmateriale. Først skal det utarbeides et
forslag til planprogram for tiltaket. Planprogrammet beskriver tiltaket, antatte problemstillinger som vil
bli belyst og hvilke utredninger som er nødvendige. Programmet spesifiserer videre prosess for
planarbeidet og beskriver opplegg for medvirkning og informasjon. Forslag til planprogram er gjenstand
for offentlig høring (minst seks uker). Det lages en sammenstilling av alle høringsuttalelser og
programmet revideres eventuelt på grunnlag av uttalelsene før det fastsettes av Ullensaker kommune
som ansvarlig myndighet.
Reguleringsplan med konsekvensutredning utarbeides så med utgangspunkt i plan- og bygningslovens
krav til reguleringsplaner og fastsatt planprogram. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med
minst seks ukers høringsfrist. Kommunen sammenstiller innkomne merknader og lager en
saksfremstilling for politisk behandling. Kommunestyret behandler og vedtar planen.
Det foreligger alt avtale for en første etablering innen planområdet, med overtakelse fjerde kvartal 2022.
Det innebærer at rammetillatelse må foreligge i tredje kvartal 2021 for å rekke ferdigstilling. God
fremdrift vil derfor ha stort fokus i planarbeidet.
Tabellen under viser ønsket fremdrift:
Prosessnavn
Varsel om oppstart planarbeid og utbyggingsavtale
Offentlig ettersyn planprogram - 6 uker
Vedtak planprogram
Innsending av planforslag med KU
Saksfremstilling reguleringsplan og konsekvensutredning
Offentlig ettersyn
2.g.beh og planvedtak
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Forventet fremdrift
Uke 50 desember 2020
Uke 51-uke3 t.o.m. 22.01.2021
Februar/mars 2021
Mars 2021
Mars – april 2021
April - juni 2021
August/september 2021
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