
Høringsuttalelser til detaljregulering for felt B8-B10 Brådalsfjellet 2 
 
Høringsinstanser: 
ROAF Brev datert: 28.08.2016 
Statens Vegvesen Brev datert: 06.10.2016 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Brev datert: 31.10.2016 
Akershus Fylkeskommune Brev datert: 07.11.2016 
Norges vassdrags- og energidirektorat  Brev datert: 07.11.2016 
Hafslund Nett  Brev datert: 07.11.2016 

 
Naboer og Vel 
Linda Berntsen (Ulvestufaret 6B),  
 

Brev udatert 

Maia N Taheri, Fatemeh Kahnamoui, Sepehr 
Khamse Akbari, Javad Taheri Geraman 
(Ulvestufaret 6A),  

Brev udatert 

Guro, Ludig, Rune og Ellen Bjerke 
(Brådalsvingen 8),  

Brev datert: 26.10.2016 

Evy og Rune Linchausen Skar (Ulvestufaret 5),  Brev datert: 30.10.2016 
Lise Ljungmann Haugen (Brådalssvingen 2), 
epost  

Brev datert: 31.10.2016 

Hanne og Einar Gundersen (Brådalssvingen 17),  E-post datert: 31.10.2016 
Svein og Liv Aamot (Brådalssvingen 7) og 
Kjell Flaten og Oddrun Rudi (Brådalssvingen 
9a),  

Brev datert: 27.10.2016 
 

Solveig og Erik Granum (Ulvestufaret 3),  Brev datert:31.10.2016 
Anita Johansen og Johnny Bjerke 
(Brådalssvingen 9B),  

E-post datert: 01.11.2016 

Eli Mogstad Ranger, Tim Ranger og Lars 
Mogstad Ranger (Ulvestufaret 1),  

Brev datert: 01.11.2016 
 

Nils Olav Hammer (Ulvestufaret 8),  Brev udatert 
Espen Huser (Brådalssvingen 12), 04.11.2016 Brev datert: 
Brådalssvingen Velforening,  Brev datert: 06.11.2016 
Erik Spanli Brev datert: 23.06.2017 

 
 
Naboer og Vel har i all hovedsak utrykk bekymring for situasjonen rundt anleggstrafikk 
via Ulvestufaret, krysset Brådalssvingen og Ulvestufaret, krysset Ulvedalsvegen og FV 427 
Fjellvegen. Kommunen vil kommentere disse samlet og ikke hver enkelt høringsuttalelse 
til planen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INNSTANSER 
 
ROAF, brev datert 28.09.2016 
Viser til brev datert 23.09.2016 vedrørende ovennevnte sak. 
 
ROAF har ingen kommentarer til planarbeidet, men ber om å bli kontaktet i forbindelse med 
detaljprosjektering av avfallsløsning. 
 
ROAF yter fri konsulthjelp relatert til renovasjon av husholdningsavfall i saker som berører våre 
eierkommuner. Vi ber om å bli tatt med på råd så tidlig i prosessen som mulig. 
 
Kontakt oss gjerne på tle.:07623 for mer informasjon. 
Forslagstillers kommentar: 
Kommentar: Det må gjøres nærmere utsjekk med ROAF i forbindelse med detaljreguleringen 
(siden detaljreguleringen er førende for videre detaljprosjektering.) 
 
Rådmannens kommentar: 
Kommunen ber om oversendelse av avfallsløsning for planområdet i forbindelse med 
rammesøknad for infrastruktur.  
 

 
Statens Vegvesen, brev datert: 06.10.2016 
Vi viser til oversendelsen datert 14.9.2016. Det vises også til vår uttalelse til varsel om 
oppstart av planarbeid datert 7.5.2015. Planens formål er å legge til rette for utbygging av 
boliger i samsvar med vedtatt reguleringsplan for Brådalsfjellet 2. Det opplyses at det settes av 
43 tomter til frittliggende småhusbebyggelse. I tillegg viser planen et areal på 6 da til 
konsentrert småhusbebyggelse/leilighetsbygg. Antall boenheter innenfor dette arealet er ikke 
oppgitt. 
 
Rundkjøring i kryss med fv. 427- Rekkefølgekrav 
Planområdet ligger et stykke sør for fv. 427 Fjellveien og tilknyttes fylkesvegen i to kryss. 
Det østre krysset mellom fv. 427 x Brådalsveien/Ulvestufaret planlegges ombygd til 
rundkjøring, jf. reguleringsplanen for Brådalsfjellet 2. Det vestre krysset mellom fv. 427 x 
Ulvedalsveien/Brådalsfjellet (vegen til Kniplia), er kanalisert med dråpeøy. 
 
Det blir opplyst at gjeldende rekkefølgekrav begrenser antall nye boliger til maksimalt 25 
boenheter, før planlagt rundkjøring i krysset mellom fv. 427 x Brådalsveien/Ulvestufaret er 
ferdig anlagt. Dette følges opp til bestemmelsene § 7 Rekkefølgekrav, underpunkt 7.6, der 
det framgår at «Rundkjøring i krysset med fv. 427 x Brådalsveien må være etablert før det 
kan gis igangsettingstillatelse for mer enn 25 nye boenheter med atkomst via Ulvestufaret 
og SKV9.» 
 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det ikke kan forventes at vi vil akseptere at det gis 
dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen § 7,6, ved en ev. en senere søknad om 
igangsettingstillatelse for flere enn 25 boenheter før rundkjøringen i krysset med 
fv. 427 er ferdig anlagt. 
 
Vi minner også om at byggeplan for rundkjøringen og andre tiltak som berører fylkesvegen 
skal være godkjent av Statens vegvesen før byggingen kan igangsettes. Vi ber om at slikt 
krav tas inn i reguleringsbestemmelsene. 



 
Forslagstillers kommentar:  
Krav om godkjenning av byggeplan for rundkjøring inn i reguleringsbestemmelsene. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen mener at endringer slik forslagstiller foreslår ivaretar kravet fra Statens Vegvesen.   

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert: 31.10.2016 
Vi viser til brev fra Gjerdrum kommune av 14.09.2016.  
 
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til 
planforslaget. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 16.mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan og bygg, 
arealforvaltning”).  
 
For at planens bestemmelse 2.4 om støy skal være gyldig kan den ikke vise til hele 
Retningslinje T -1442. Bestemmelsen bør vise konkret til grenseverdiene i T-1442, tabell 3. 
Forslagstillers kommentar: Endre reguleringsbestemmelse 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen mener reguleringsbestemmelsen må endres, slik at tabell 3 i T-1442-2016 gjøres 
gjeldende for hele planområdet. For innendørs støy gjelder kravene i byggeteknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven. Dette bør også komme fram av reguleringsbestemmelsene.  
  

 
Akershus Fylkeskommune, brev datert: 07.11.2016 
Det vises til kommunens oversendelse datert 14.09.16 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for boligutvikling i samsvar med reguleringsplan for 
Brådalsfjellet 2. Planforslaget viser 43 tomter for frittliggende småhusbebyggelse og et område 
på ca 6 daa med tre delfelter for konsentrert småhusbebyggelse/leilighetsbygg. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 19.05.15 til varsel 
om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har ingen ytterligere merknader. 
 
For forhold som gjelder fylkesvei, viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen 
Region øst. 
Forslagstillers kommentar:  
Rådmannens kommentar: 
I brev av 19.05.15 uttrykkes det at det ikke er funnet automatisk fredete kulturminner. For nyere 
tids kulturminner uttales det at området ikke er befart og at uttalelsen gis på grunnlag av arkiv 
materiale.  
  
Rådmannen mener at Husbankens livsløpsstandard ivaretar kommuneplanens krav §§ 1.1, 1.2 
og 1.3 om universell utforming. 

 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert: 07.11.2016 
Det vises til oversendelse av 14.09.2016. 
Planområdet berører et område med tykke, marine avsetninger. Samtidig grenser området inntil 



ei kartlagt kvikkleiresone, Ask Vestre (94). Det er gjennomført prøvegraving i felt BFS5 og 
BFS6, som dokumenterer små dybder til fjell, i hovedsak 1,2-2,1 meter. 
 
NVE mener at man i saker som denne bør legge til grunn NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder 
med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Det er i utgangspunktet ikke gjort 
noen vurdering i forhold til områdestabilitet, kun lokalstabilitet. Selv om tiltak innenfor aktuell 
reguleringsplan sannsynligvis ikke vil påvirke stabiliteten innenfor kvikkleiresona Ask Vestre, 
bør dette likevel dokumenteres. 
 
Forslagstillers kommentar 
Rådmannens kommentar: 
Mener det bør gjøres en vurdering av områdestabilitet for å sikre at tiltaket i planen ikke vil 
påvirke stabiliteten innenfor kvikkleirsonen Ask Vestre. 

 
Hafslund Nett, brev datert: 07.11.2016 
Hafslund Nett AS («HN») viser til forslag til detaljregulering for felt B8-10, Brådalsfjellet 2 – 
offentlig ettersyn og høring. Høringsfristen er 7. november 2016 og uttalelsen er dermed innen 
fristen. 
 
HN viser til tidligere dialog mellom nettselskapet og utbygger. 
 
1 Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 
distribusjonsnett) 
 
HN har elektriske anlegg i nær som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta høyde for og 
hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også 
viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine 
anlegg. Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi 
og er bygget i medhold av områdekonsesjon. 
 
1.1 Behov for ny nettstasjon 
Utbygger har vært i kontakt med nettselskapet vedrørende strømforsyning, og det er inngått en 
avtale om etablering av en nettstasjon. Nettstasjonen etableres nord-vest i planområdet, og vil 
forsyne fremtidig bebyggelse i vedtatt detaljregulering for  Brådalsfjellet B6 og B7. Det er også 
aktuelt å forsyne delfelt 8 fra denne nettstasjonen. For delfelt 9 og 10 vil det bli nødvendig med 
en ny nettstasjon. Nettselskapet ber derfor om at det settes av arealer til en nettstasjon til 
nettstasjon innenfor planavgrensningen, og har vedlagt et forslag til plassering av nettstasjonen.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 25 kvm (ca. 5 m x 5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre optimal strømforsyning, ønskes 
nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler 
nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
1.2 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, 
må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader 



til erverv av nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter. 
 
2 Andre forhold 
 
2.1 Vedlagt kart 
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger: 
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid 
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig 
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres 
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 
09146 
 
2.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. 
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til 
arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», 
energianlegg kode 1510, jf vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
2.3 Annet 
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse 
skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 
Forslagstillers kommentar: Dersom det er behov for ny trafo, kan denne ikke ligge i lekeareal 
eller i tilknytning til det. Det må reguleres plass et annet sted. 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen mener forslagstillers kommentar er dekkende.   

 
NABOER: 
Linda Berntsen (Ulvestufaret 6B), Brev udatert 
Vedr. Forslag til detaljregulering for felt B8-B10, Brådalsfjellet 2-Offentlig ettersyn og høring 
 
Viser til mottatt dokument med matrisenr: 234-37/34. Undertegnede godtar INGEN form for 
anleggstrafikk i Ulvestufaret. 
 
Årsaken ligger i flere punkter: 
Dagens bredde av veien og trafikksikkerheten er et sentralt tema. Veien er pr.i dag 4 meter 
på sitt bredeste. Det at to personbiler møtes på denne veien er i dag en utfordring og fører 
til at en av personbilene må stans inn på en av gårdsplassene for å slippe frem den andre. 
Målene på en ”standard” lastebil er inkl.speil 3,10 meter. Dvs at uten noe sikkerhetsmargin 
vil disse to lastebilene ved å møte hverandre trenge en vei som er 6,2 m. Med 
sikkerhetsmargin er man oppe i 7 meter!! Det vil si at man må øke veiens bredde med 3 
meter. Det finnes det ikke rom for. Se punkt nedenfor. 
 
Med dagens bredde på veien er det pr.i dag vanskelig i vinterhalvåret. Det er liten/ingen 
plass å gjøre av snøen som måkes vekk og dette fører til at veien blir betraktelig smalere enn 4 
meter. 
 
Om man øker veiens bredde maksimalt under jeg meg over hvor overvannet skal bli av!! 
Med tanke på trafikksikkerheten er det under enhver kritikk at Gjerdrum kommune i det 



hele tatt har vurdert å la utbygger benytte Ulvestufaret til anleggsvei og ankomstvei til 
forestående byggefelt. Det bor og ferdes mange små barn i Ulvestufaret og mange av de er 
så små at de ikke kan ”tillegges” ansvar for egen ferdsel i trafikken. Om det skal foregå 
anleggstrafikk i Ulvestufaret frykter jeg for både barn og voksnes sikkerthet. Det er ingen tvil 
om at Gjerdrum ikke har fler å miste i forbindelse med anleggstrafikk. For øvrig har jeg en nabo 
som er snart blind og han har problemer nok med dagens trafikk i Ulvestufaret. Om han skal 
være nødt til å forholde seg til mer trafikk spes. anleggstrafikk, så frykter jeg dette vil mure han 
inne i sin egen stue. 
 
Jeg gjentar at jeg IKKE GODTAR anleggstrafikk og adkomst til felt B8-B10, Brådalsfjellet. At 
beboere i Ulvestufaret skal belastes med en slik risiko aksepterer jeg ikke! Menneskeliv kan 
man ikke sette opp imot penger! Det får være opp til utbygger å finne en annen løsning for å få 
adkomst. 
 
Om det ønskes ytterligere begrunnelse vedr.menneskets aderferd og barns begrensninger i 
trafikken, så ta kontakt. 
 
Forslagstiller kommentar 
Kommentar: Administrasjonen anbefaler ikke å legge fram detaljreguleringen til sluttbehandling 
slik den foreligger. Anleggsveg må løses på annen måte enn foreslått i reguleringsplanforslaget. 
Kommentaren gjelder også for øvrige høringsuttalelser som tar opp dette temaet. 
 
Rådmannens kommentar: 
 
Naboer og Vel er bekymret for bruken av Ulvestufaret som anleggsvei og trafikksituasjonen 
generelt. Denne kommentaren gjelder øvrige høringsuttalelser. 
 
I forbindelse med tilknytting av vann og avløpsledning over jordet i nordøst for planen, vil det 
også anlegges en midlertidig anleggsvei fra Brådalsvegen over gnr/bnr 37/1/1 og tilkobles 
planområdet i nordøst, BFS4. Dette gjøres for å unngå å bruke Ulvestufaret til anleggstrafikk, 
det tillates derfor ikke å bruke Ulvestufaret som anleggsvei til planområdet for Brådalfjellet  
B8-B10.  
 
Krysset Brådalssvingen/Ulvestufaret er innlemmet i planområdet for å gi nødvendig grunnleg 
for utbedringer av siktforhold og kurvatur i krysset. Det vil i hovedsak være BFS4 – BSF9 som 
vil benytte dette krysset ved ferdig opparbeidet anlegg. BFS1 – BFS3 vil bli tilknyttet 
Brådalsfjellet.    
 
For krysset Ulvedalsvegen og FV 427 Fjellvegen gjennomførte Arealtek AS en trafikkutredning 
i forbindelse med reguleringsplan for 75 nye boliger i Kniplia. (29.09.15). Fra utbyggingen i 
Kniplia beregnes det en økning på 450 ÅDT og Brådalsfjellet 2 med en utvidelse på totalt 200 
boliger med en ÅDT på1200. Kommunen anser derfor at eksisterende kryss ivaretar 
trafikksikkerheten.     
 
Kommunen mener den midlertidige anleggsveien for anleggsperioden og opparbeidelse av 
rundkjøring vil medføre at risikoen for alvorlige hendelser ikke øker betydelig enn eksisterende 
situasjon og at ROS-analysen derfor ikke trenger å endres.  
 
Rådmannen mener den midlertidige anleggsveien og oppstramming av 
Brådalssvingen/Ulvestufaret vil avhjelpe for anleggstrafikken i planområdet ved at det meste av 
slik trafikk tas via den midlertidige anleggsveien.   
Eirik Spanli 23.06.2017 



Som det fremkommer av vedlagte illustrasjonsplan som er hentet fra planforslaget, er det 
foreslått at boligene plasseres lengst inn mot vest på tomtene, og med møneretning/langside i 
samsvar med tilliggende vei. I tillegg er det ikke fastsatt maks kotehøyde (slik som for B6-B7), 
som antakelig betyr at boligene på BFS1 i praksis kan bygges høyere enn tilgrensende boliger 
på feltet B6-B7 (som i seg selv vil være helt urimelig). Dette medfører at rekken av boliger på 
BFS1 potensielt vil stenge utsikten fullstendig for eksistrende tilgrensende bebyggelse på feltet 
B6-B7. 
 
Dette er etter min oppfatning helt unødvendig. 
 
Dersom møneretningen/husenes langside i stedet legges på tvers av tilliggende vei og boligene 
trekkes mot midten av tomten og terrengtilpasses til det sterkt skrånende terrenget, vil dette 
skape mer luft mellom boligene, bevare deler av utsikten fra B6-B7-feltet, og dessuten ta seg 
langt bedre ut i terrenget. Vedlagt følger en illustrasjon som viseralternativ møneretning og 
plassering av boliger. 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen mener dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelse for terrengtilpassning, ved at ny 
bebyggelse skal tilpasses terrenget. 


