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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
DETALJPLAN FOR BRÅDALSFJELLET B2 FELT 8, 9 OG 10 

 
Tid: 19.03.2015 
Planområde:  Brådalsfjellet B2, felt 8, 9 og 10,  
Tiltakshaver:  Terje Brodal   
 
Til stede:      
Terje Brodal: tiltakshaver,  terjebrodal@yahoo.no 
Hanne Karin Tollan: forslagstiller,  itolla@start.no 
Nils Svensøy: forslagstiller, nils@dineokonomer.no 
Stig Svendsen: forslagstiller,  stig@svendsenco.no 
Kai Øverland: plan og bygg, kai.overland@gjerdrum.kommune.no 
Anders Cedell: tekniske tjenester,  anders.cedell@gjerdrum.kommune.no 
 
 
1. Tiltakshavers orientering om tiltaket. 

Brodal ønsker å få bygget ut resterende del av Brådalsfjellet. I hovedsak er området tiltenkt 
eneboliger, med noe innpass av flerbruksboliger. 
 

2. Føringer. 
Plansamarbeidet i Akershus og Oslo har lagt føringer for utbygging med 80 % i knutepunkt 
(Ask sentrum) og 20 % utenom. Gjerdrum kommune ønsker å sikre en variert boligmasse og 
vil den grunn satse på utvikling av åssiden til eneboliger, flerbruksboliger og rekkehus.  
 
Området har gjeldende plan for Brådalsfjellet B2 og detaljplan som fremmes i tråd med 
overordnet plan kan ikke nektes fremmet til behandling. Saksbehandlingen i kommunen vil 
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derfor ha fokus på formgivingen av feltene. 
 

3. Andre aktuelle forhold: 
- Gjeldende boligbyggeprogram, kommunen har etterslep på utbyggingen. Planavklarte 
områder prioriteres. 
– VA-anlegg, påslipp til gråvann/spillvann er maks 7 liter/sek. Fokus på 
lokalovervannshåndtering 
–ENØK tilsvarende gul B i energiklassifisering 
- Utbyggingsavtale varsles ved oppstart av regulering, (revisjon av eksisterende eller ny 
tilleggsavtale) Stort sett vil også kommunen holdes seg til gjeldende utbyggingsavtale men 
for å unngå ekstra arbeid i bør utbyggingsavtale varsles i annonseteksten. 
 

4. Sakstype /saksgang. 
Detaljregulering, med krav til illustrasjoner, tverrsnitt 3D etc. ROS analyse er et lovkrav. 
 
 

5. Oppsummering og konklusjon. 
Foreløpig ser kommunen ingen særskilte hindringer for kunne fremme en plan etter 
tiltakshavers konsept. 
 

6. Grunnlag/vedlegg: Situasjonskart fås på kommunens nettsider i NN2000 
format http://tema.webatlas.no/gjerdrum/Kartbestilling. 
 

 
_________________________ 

 
Det presiseres at forhåndskonferansen er en gjensidig orientering mellom tiltakshaver og 
planmyndighetene og at den således ikke gir søker formelle rettigheter i den videre 
saksbehandlingen. Det gis ikke tillatelser i en forhåndskonferanse. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kai Øverland 
Virksomhetsleder 
 
 
 
Vedlegg 
1 veileder planbeskrivelse 
2 mal bestemmelser 
3 mal ROS 
4 Naboliste 
 
 
 

http://tema.webatlas.no/gjerdrum/Kartbestilling
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Felt for konsentrert 
småhusbebyggelse 
%BYA = 40% 
 

Felt for frittliggende  
småhusbebyggelse 
%BYA = 35% 
 

Felt for frittliggende  
småhusbebyggelse 
%BYA = 35% 
 

Felt for frittliggende  
småhusbebyggelse 
%BYA = 35% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
1.  Bakgrunn og hens i kt  
Ask Brodal AS har til hensikt å tilrettelegge for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, vedtatt 29.09.04. Planarbeidet omfatter felt B8, 
B9 og B10. 

Planprosess pr 22.06.15: 
• Befaring og arbeidsmøte Gjerdrum kommune, 12.03.15 
• Oppstartmøte Gjerdrum kommune, 19.03.15. Referat datert 24.04.15 
• Gjennomført varsling av planarbeid 28.04.15 med frist for merknader satt til 22.05.15. 
• Det kom 5 merknader til varslet planarbeid. 
• Arbeidsnotat datert 18.06.15 med forslagstillers foreløpige kommentar til innkomne merknader ved 

varsling. Oversendt pr epost 18.06.til kommunen.  

Hensikten med møtet: 
• gjennomgang av innkomne merknader til 

varslet oppstart for avklaring av føringer 
og krav til planarbeidet 

• drøfting av aktuell vegføring og 
tomtedeling vist i foreløpig planskisse 
fremlagt i møtet  

• avklaring av prinsipielle føringer til 
plankart og bestemmelser som grunnlag 
for videre prosjektering og planarbeid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planskisse fremlagt til diskusjon i møtet 

M Ø T E R E F E R A T  

Prosjekt:    Detaljregulering Brådalsfjellet, Gjerdrum kommune  
Tid og sted:  22.06.15, Gjerdrum rådhus 
Tilstede:   Gjerdrum kommune: Kai Øverland og  Anders Cedell 
     Forslagstiller Ask Brodal: Terje Brodal og Nils Svensøy 
     VVA-konsulent Svendsen&Co: Stig Svendsen, 
     Reguleringsarkitekt/plankonsulent: Hanne Karin Tollan (ref)   
Referat datert:  23.06.15   

FL3 

V3 

V6 
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2.  Diskusj on og  forel øpig  av kl ar i ng  i  møtet  

Føringer som følge av merknader ved varsling 
Kommunen gir foreløpig tilslutning til forslagstillers vurdering av innkomne merknader gitt i arbeidsnotat 
datert 18.06.15. Så lenge detaljreguleringsplanen er i samsvar med gjeldende regulering vedtatt i 2004, vil 
det ikke utløses krav til oppgradering av regulerte vegkryss. 

Områdestabilitet må dokumenteres, jfr uttalelse fra NVE 

Planlagt boligtype og grad av utnytting 
Kommunen er innforstått med at planforslaget fremmes med tomter for frittliggende småhusbebyggelse med 
%BYA = 35% samt et felt for konsentrert småhusbebyggelse med %BYA = 40% 

Krav til lekeplass og grønstruktur 
Sentralt grøntområde (FL3 i gjeldende plan) vil bli opparbeidet som sentralt oppholds-, leke- og 
aktivitetsområde for alle aldersgrupper. Opparbeiding av det sentrale grøntområdet og sikring av grønne 
forbindelseslinjer vil bli vektlagt framfor flere mindre lekefelt innenfor planområdet. Kommunen er åpen for 
en slik løsning forutsatt at planens grønstruktur tjener formålet og at nødvendige hensyn til alle 
brukergrupper blir ivaretatt. Grønstrukturen må sees i sammenheng med overvannsløsning og kontrollerte 
flomveier. 

Vegføring  
Planskisse med foreløpige veglinjer ble presentert i møtet. Terrengtilpasning er vektlagt. Det vil bli 
gjennomført kontrollmåling av terrengpunkt og veglinjer for å kvalitetssikre tilpasning til eksisterende 
terreng. Kommunal vegnorm skal legges til grunn for dimensjonering. Kommunen bekreftet at 
justering/omregulering av veg V3 i gjeldende plan er ønskelig dersom detaljprosjektering dokumenterer 
bedre terrengtilpasning.  

Maks 25 boenheter gis adkomst fra veg V6 i nedre del. Øvrige boenheter gis adkomst via Brådalsfjellet i øvre 
del. To tomter lengst vest gis adkomst fra f_KV3 i vedtatt plan for felt B6 og B7. 

Kommunen er positiv til at utbedring av kryssområdet Brådalssvingen X Ulvestufaret vurderes som del av 
planarbeidet. Nødvendig vegareal for utbedring av krysset må sikres i reguleringsplanen. 

Gang-/sykkelveg og gangforbindelser 
Det skal reguleres gangvegforbindelse iht. kommunal 
vegnorm mellom øvre og nedre del (2,5 m asfalt, 5 m 
reguleringsbredde). Gangvegen skal være kjørbar for 
nød/nytte, men stengt med bom for ordinær boligtrafikk. 

Det skal sikres grønne korridorer for etablering av 
stiforbindelser internt i planområdet. 

Etablering av trygge ganglinjer langs Ulvestufaret til 
Brådalsveien og fv 247 er vurdert lite hensiktsmessig pga. eksisterende boliger tett på vegen og liten plass for 
etablering av fortau. Alternativ gangforbindelse er via Brådalssvingen og regulert grøntkorridor øst for felt B3 
i gjeldende plan. Opparbeiding av gangveg i grøntkorridoren forutsettes. Kommunen vil gjennomføre 
befaring og komme med tilbakemelding på om alternativ gangforbindelse via Brådalssvingen kan legges til 
grunn for videre planarbeid. 

Vann og avløp 
Rammeplan for VA må tilpasses kommunens overordnede planer for nytt ledningsnett i Ask sentrum. 
Eksisterende ledningsnett gir påkoblingsmulighet i plangrense ved V6 i nedre del, og kan være en midlertidig 
løsning i påvente av nytt ledningsnett med påkobling ved ny omkjøringsveg i reguleringsplan for Ask sentrum. 
Kommunen vil gi konkrete føringer til Svendsen&CO i forbindelse med utforming av rammeplan for VA.
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Byggehøyder og terrengtilpasning 
Det er vurdert lite hensiktsmessig å hjemle byggehøyder til kotehøyder. Dette begrunnes med at maks 
kotehøyder må hjemles med overhøyde for å gi nødvendig fleksibilitet for varierte boligtyper og 
adkomstløsninger på selvbyggertomter. En utilsiktet virkning av byggehøyder hjemlet til koter for 
selvbyggertomter har i andre utbyggingsområder vist seg å være at husbyggere tilstreber nybygg opp mot 
maks kotehøyde, med mer fylling og dårligere terrengtilpasning som konsekvens. Kommunen er åpen for at 
planen kan utformes uten byggehøyder hjemlet til kotehøyder, forutsatt at planbestemmelsene gir 
tilstrekkelig styring for terrengtilpasning og hensyn til fjernvirkning for den enkelte boligen i 
byggesaksbehandling. Krav til husfarge hjemlet i reguleringsplan for B6 og B7 forutsettes innarbeidet. 

Forslagstiller utarbeider et utkast til bestemmelser som grunnlag for diskusjon i neste møte. 
 
 
3.  Videre  arbei d  og  framdr i f t  

• Innmåling av terreng for nøyaktig plassering av vegtrase – gjennomføres tidlig i august 

• Medvirkningsmøte med Brådalssvingen Vel/berørte grunneiere gjennomføres i løpet av august - dato 
er ikke fastsatt  

• Arbeidsmøte med Gjerdrum kommune 26.08.15 kl 10:00 
Utkast planbestemmelser og plankart oversendes kommunen ca en uke i forkant 
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1.  Bakgrunn og hens i kt  
Ask Brodal AS har til hensikt å tilrettelegge for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, vedtatt 29.09.04. Planarbeidet omfatter felt B8, 
B9 og B10. 

Planprosess pr 26.08.15: 
• Befaring og arbeidsmøte Gjerdrum kommune, 12.03.15 
• Oppstartmøte Gjerdrum kommune, 19.03.15. Referat datert 24.04.15 
• Gjennomført varsling av planarbeid 28.04.15 med frist for merknader satt til 22.05.15. 
• Det kom 5 merknader til varslet planarbeid. 
• Arbeidsnotat datert 18.06.15 med forslagstillers foreløpige kommentar til innkomne merknader ved 

varsling. Oversendt pr epost 18.06.til kommunen.  
• Arbeidsmøte med Gjerdrum kommune 22.06.15. Referat datert 26.06.15 

Hensikten med møtet: 
- Oppdaterte føringer til rammeplan VVA. 
- Gjennomgang av utkast planbestemmelser og plankart datert 17.08.15 (oversendt kommunen pr 

epost 24.08.) som utgangspunkt for avklaring fra kommunen. 
 
2.  Diskusj on og  forel øpig  av kl ar i ng  i  møtet  

Føringer rammeplan VVA 
Kommunens planer for VA-utbygging ble gjennomgått som grunnlag for føringer til VA-løsning for prosjektet, 
inkl. tilkoplinkspunkt. Nytt ledningsnett for vannforsyning innarbeidet i kommunens investeringsbudsjett 
2016. Usikkerhet knyttet til trykkforhold i øvre del, tiltak for trykkforsterkning må vurderes. 
 
Plankart – grøntstruktur og vegføring 
Utkast plankart 17.08. ble gjennomgått i møtet og følgende justeringer avtalt: 
- innarbeide grøntkorridor (ca 2 m) i nedre del for gjennomgående gangforbindelse til golfbanen. 
- Bare byggegrense 4 meter mot veg- og grøntformål hjemles i plankart.   
- Generelt gjelder at samleveger gis offentlig formål og boliggater gis privat felles formål. 
- Optimalisere tomtedeling 

Planbestemmelser – krav til byggeområder 
Utkast planbestemmelser 17.08. ble gjennomgått i møtet og følgende presiseringer avtalt: 

- Krav til MUA for BKS-feltet må være 150m2 i samsvar med gjeldende kommuneplan § 1.4. 
- Tillatt mønehøyde for garasje = 6 m. Innvendig takhøyde på loft inntil 1,5m. 
- Krav til overvannshåndtering i utkast bestemmelser § 2.2. flyttes til ny paragraf med egen overskrift. 

M Ø T E R E F E R A T  

Prosjekt:    Detaljregulering Brådalsfjellet, Gjerdrum kommune  
Tid og sted:  26.08.15, Gjerdrum rådhus 
Tilstede:   Gjerdrum kommune: Kai Øverland og  Anders Cedell 
     Forslagstiller Ask Brodal: Terje Brodal og Nils Svensøy 
     VVA-konsulent Svendsen&Co: Stig Svendsen og Senad Milak 
     Reguleringsarkitekt/plankonsulent: Hanne Karin Tollan (ref)   
Referat datert:  04.09.15   
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Rekkefølgekrav 
- Generelt gjelder at alle nye boliger skal ha tilgang til ferdig opparbeidet lekeplass innenfor akseptabel 

avstand før brukstillatelse kan gis. Aktuelt å knytte rekkefølgekrav til ferdig lek for boliger i øvre del til 
lekeplasser i felt B6-7. For øvrige boliger i prosjektet gjelder rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av 
sentralt lekefelt i nedre del. 

- Krav til opparbeidet gangveg fra Brådalssvingen til Brådalsvegen før brukstillatelse for nye boliger med 
adkomst fra Ulvestufaret( – hjemlet til tomtenummer) 

 
Medvirkningsmøte med Brådalssvingen Vel/berørte grunneiere 24.08.15 
- Møte gjennomført med tilbakemelding om at beboerne ønsker utbedring av krysset med Ulvsetufaret. 

Berørt grunneier er innstilt på makeskifte slik at nødvendig tilleggsareal i krysset kan reguleres til 
vegformål. 
 

Avbøtende tiltak i anleggsperioden 
- Midlertidig breddeutvidelse av Ulvestufaret ved å fylle/planere ut grøfteareal (vil fremgå av ROS-analyse). 
 
3.  Videre  arbei d   

Aktivitet Ansvar 

Innmåling av terreng for nøyaktig plassering av veglinjer  Svendsen&CO 

Dokumentasjon av geoteknisk områdestabilitet, jfr krav fra NVE i varsling Svendsen&CO 

Utkast rammeplan VVA avklares med kommunen v/Anders Cedell Svendsen&CO 

Bearbeide tomteparsellering i utkast plankart 17.08. HanneK 

Feltkoder, formålsfarger og avklarte endringer innarbeides i plankart Svendsen&CO/ 
HanneK 

Korrektur planbestemmelser HanneK 

Planbeskrivelse, inkl. ROS-analyse 
(produksjon av planbeskrivelsen forutsetter at punktene over er ferdigstilt) HanneK 

 
4.  Framdr i f t  
Forslagstiller har som målsetting av planforslaget blir fremmet til politisk 1. gangs behandling i første møte 
etter valget (04. el. 18.11.). Dette innebærer at komplett planmateriale må være klart for gjennomgang med 
kommunen i løpet av september. 
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1.  Bakgrunn og hens i kt  
Ask Brodal AS har til hensikt å tilrettelegge for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan for Brådalsfjellet 2, vedtatt 29.09.04. Planarbeidet omfatter felt B8, 
B9 og B10. 

Planprosess pr 18.11.15: 
• Befaring og arbeidsmøte Gjerdrum kommune, 12.03.15 
• Oppstartmøte Gjerdrum kommune, 19.03.15. Referat datert 24.04.15 
• Gjennomført varsling av planarbeid 28.04.15 med frist for merknader satt til 22.05.15. 
• Det kom 5 merknader til varslet planarbeid. 
• Arbeidsnotat datert 18.06.15 med forslagstillers foreløpige kommentar til innkomne merknader ved 

varsling. Oversendt pr epost 18.06. til kommunen.  
• Arbeidsmøte med Gjerdrum kommune 22.06.15. Referat datert 26.06.15 
• Arbeidsmøte med Gjerdrum kommune 26.08.15. Referat datert 04.09.15 
 
Hensikten med møtet: 

- Gjennomgang av endelig utkast rammeplan VVA 
- Gjennomgang av endelig utkast plankart, datert 16.11.15 
- Gjennomgang av endelig utkast planbestemmelser, datert 16.11.15 

 
2.  Diskusj on og  av k l ar i ng  i  møtet  
Fremlagte plandokumenter ble presentert og gjennomgått i detalj. Prinsippløsninger for overvann og øvrig 
teknisk infrastruktur ble avklart som grunnlag for videre detaljprosjektering. Det ble redegjort for 
gjennomført prøvegraving som grunnlag for vurdering av områdestabilitet. Generell enighet om at endelig 
utkast til planmateriale som diskutert i møtet er klart for sammenstilling og fremleggelse til politisk 
behandling.   
 
3.  Videre  arbei d  –  framdr i f t  
Planmaterialet sammenstilles og planbeskrivelsen sluttføres. Forventet oversendelse av komplett 
planmateriale til behandling i kommunen i des-15/jan-16. 
 

M Ø T E R E F E R A T  

Prosjekt:    Detaljregulering Brådalsfjellet, Gjerdrum kommune  
Tid og sted:  18.11.15, Gjerdrum rådhus 
Tilstede:   Gjerdrum kommune: Kai Øverland og  Anders Cedell 
     Forslagstiller Ask Brodal: Terje Brodal og Nils Svensøy 
     VVA-konsulent Svendsen&Co: Stig Svendsen og Senad Milak 
     Reguleringsarkitekt/plankonsulent: Hanne Karin Tollan (ref)   
Referat datert:  08.01.16  
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