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1 Mindre endring av detaljregulering for Nannestadveien 522-528 

1. Bakgrunn for planendringer 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å utvide kjørevegen Holmgutua, (f_SKV) for å tilfredsstille kommunenes 

vegnorm. Adkomsten til parkeringskjeller er endret fra opprinnelig plan. Adkomsten kommer lenger opp 

på Holmgutua enn vedtatt plan legger opp til. Dermed må Holmgutua utvides og det må anlegges bredere 

grøfter for å tilfredsstille trafikksikkerhet, drift og vedlikehold. I forbindelse med planendringen flyttes 

byggegrenser lenger inn mot BKB, trafostasjonen legges parallelt med grøften, renovasjonene flyttes 

lenger nordøst, men innenfor byggegrense mot fylkesvegen. Avkjørsel Holmgutua/fylkesveg 120 endres 

ikke av planendringen.  

Hovedgrepene i planen, slik som formål for boliger, grønnstruktur, lekeplasser, høyder, volum osv., samt 

gjennomføringen av planen er ikke berørt av planendringen. Endringen innebærer en justering på 

plankartets arealformål for vegformål og grøftformål med følgende bestemmelsene for at adkomst til 

parkeringskjelleren kan benyttes på en bedre måte.  

 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent 
Forslagsstiller er Haugen Eiendom AS. 

Arealtek AS har utarbeidet plandokumentene. 

 

1.3 Planprosess og medvirkning 
Planendringen vil varsles i tråd med saksbehandlingsreglene for mindre reguleringsendringer og 

alle berørte parter skal varsles med mulighet for uttalelse før planen behandles, i henhold til plan- og 

bygningslovens § 12-14, 2. ledd. 
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2. Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Overordnede planer  
Planendringen ligger innenfor Kommuneplanens arealdel 2018-2035, som ble 

vedtatt 14.05.2019. Området er avsatt til nåværende/framtidig sentrumsformål og grønnstruktur. 

 
 

 

2.2  Gjeldende reguleringsplan 
Planendringen omfatter og erstatter detaljregulering 

for Nannestadveien 522-528, arealplan-ID 17-08, 

vedtatt i 14.05.2019. Planområdet er regulert til 

blokkbebyggelse, bolig/forretning/kontor, 

grønnstruktur, energianlegg, renovasjonsanlegg, 

parkeringshus/-anlegg og teknisk infrastruktur. 

Adkomst til planområdet er fra fylkesveg 120 

Nannestadvegen og fra Holmgutua. Planområdet er på 

ca. 10,8 daa og omfattes av gbnr. 147/56 samt deler 

av gbnr. 160/4 147/86 og 147/13.  

         

 

 

Figur 2 Gjeldende reguleringsplan 

Figur 1 Utsnitt gjeldende kommuneplan 
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3 Beskrivelse av planendringen 

3.1 Planavgrensning 
Planendringen omfatter hele planområdet for gjeldende detaljregulering Nannestadveien 522-528. 

Hensikten med endringen er å breddeutvide den private vegen Holmgutua på grunn av endret adkomst til 

parkeringskjeller. 

 

3.2 Plankart  
Det er gjort følgende endringer på plankartet: 

 

• Kartet til venstre viser vedtatt plan, kartet til høyre viser planforslaget.  

• Vegen f_SKV er utvidet fra 4m til 6,5m til ny parkeringskjelleradkomst. Deretter smalner vegen og 

treffer eksisterende veg.  

• Det er lagt inn en grøfteutvidelse for f_SKV. Mot nord/nordøst er det lagt til 2m grøftebredde. 

Motsatt side har variert bredde på grøften for å beholde planavgrensningen.  

• Byggegrense mot f_SKV er flyttet lenger inn mot BKB ettersom vegen har større bredde.  

• Det er lagt til adkomstpiler til nye parkeringskjelleradkomsten samt til naboene.  

• Trafo har endret eierform fra o_BE til f_BE. Trafoen er også flyttet parallelt med vegen og grøften 

for å beholde avstanden mot boligbyggene.  
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• Situasjonsplanen til venstre viser opprinnelig adkomst til parkeringskjelleren. Denne var tenkt 

benyttet innenfor BKB. Situasjonsplanen til høyre viser ny adkomst til parkeringskjelleren lenger 

opp på Holmgutua. Kryss fv.120 Nannestadvegen/Holmgutua blir ikke endret i planendringen. 

 

 

• Kartet til venstre viser vedtatt plan, kartet til høyre viser planforslaget.  

• Renovasjon f_BRE1-4 er flyttet lenger nord for å tilpasse revidert boligprosjekt. Renovasjonen er 

fortsatt innenfor byggegrense mot fylkesvegen. Det er søkt dispensasjon for plassering av 

renovasjon fra plankartet. Dispensasjonen ble godkjent av kommunen. Planendringen gjør 

dispensasjonen gjeldende også på plankartet. 
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• Kartet til venstre viser vedtatt plan, kartet til høyre viser planforslaget.  

• Det er gjort småjusteringer i vertikalnivå 1, parkeringskjelleren. Etter prosjektert parkeringskjeller 

var deler av kjelleren utenfor formålet. Parkeringskjelleren er flyttet noe til nord og sør for å få alt 

innenfor arealformålet. Parkeringskjelleren ligger fortsatt innenfor arealformålet for boenheter 

som er vist på vertikalnivå2.  

 

3.3 Bestemmelser 
Endringen innebærer følgende endring i bestemmelsene:  

• Endret eierform for energianlegg BE fra o_ til f_. 

• §3.5 Støy og støv – Støyretningslinjen er endret fra 2016 til 2021.  

• §3.13 Avkjørsler – Lagt til «Adkomstpilene er retningsgivende og kan sidevegs forskyves. En 

nøyaktig plassering av adkomst skal framkomme på situasjonsplan». 

4    Konsekvensvurdering 

Planendringen medfører en enkel justering på plankartet og småjusteringer i bestemmelsene. Endringene 

berører ikke hovedrammene eller intensjonen i gjeldende reguleringsplan. Det er ikke gjort endringer på 

formål eller krav ved gjennomføring. På grunn av endret adkomst til parkeringskjelleren måtte f_SKV 

(Holmgutua) utvides for å tilfredsstille trafikksikkerheten og kommunens vegnorm. Det blir øket trafikk på 

Holmgutua og dermed måtte utbygger oppgradere den private vegen. Vegbredden frem til 

parkeringskjelleradkomsten har en vegbredde på 6,5m og mot BKB er det lagt en fast veggrøftbredde på 

2m. Mot naboene i sør og vest er det variert bredde på grøftearealet for å beholde planavgrensningen for 

gjeldende plan. Deler av grøftetrasen er bredden over 2m.  

 

Den felles kommunale veinormer – retningslinjer for utforming og bygging av veier og gater, vedtatt 

26.03.2019. Vegnormen er gjeldende for kommunene Aurskog/Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Gjerdrum, 

Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum, Ullensaker. Vegnormen beskriver i kapitel 4 

Overordnede krav og bestemmelser «I utgangspunktet gjelder også veinormen i fortettingsområder, men 

her vil det oftere kunne oppstå konflikt som betinger en større grad av skjønn. Avvik fra veinormen skal 

vurderes opp mot framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø». For å unngå større endringer på krysset 
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fv.120 Nannestadvegen og Holmgutua er det ikke hensiktsmessig å endre vegtrase eller kryss lenger nord. 

Planendringen legger opp til en trafikksikkerløsning for eksisterende og framtidige boliger. Planendringen 

har også gode arealer for å sikre drift, vedlikehold og snøbrøyting av den private vegen uten større 

ulemper mot omkringliggende omgivelser. 

 

Kryss mot fv.120 Nannestadvegen er ikke berørt av planendringen. Gang- og sykkelveg og byggegrense 

mot Nannestadvegen beholdes lik som vedtatt plan. Barn og unges interesser berøres ikke negativt av 

planendringen.  

 

Ved planendringen legges vurderingene samt ROS-analysen gjort i forbindelse med detaljreguleringen til 

grunn ettersom endringen er av et svært begrenset omfang og at gjeldende plan er relativt ny. 

5 Konklusjon 

Mindre endring av detaljregulering for Nannestadveien 522-528 anses ikke å ha nevneverdige 

konsekvenser for hovedgrepene i planen. Endringen anses som positiv for god gjennomføring av 

Holmgutua uten at dette går på bekostning av trafikksikkerhet, drift, vedlikehold og snøbrøyting. I 

utgangspunktet gjelder også veinormen i fortettingsområder, men her vil det oftere kunne oppstå konflikt 

som betinger en større grad av skjønn. Avvik fra veinormen skal vurderes opp mot framkommelighet, 

trafikksikkerhet og miljø. 


