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Tilleggsutredning til kommuneplanens arealdel 

- etter behandling i kommuneplanutvalget andre gang 

Tilleggsutredningen er gjort i etterkant av vedtak i kommuneplanutvalget 15.12.2014, der 
kommuneplanutvalget tilrår kommunestyret å foreta endringer i planen for så å legge arealdelen til 
kommuneplanen ut til nytt offentlig ettersyn. Hensikten er å sikre forsvarlig utredning av 
konsekvensene ved de arealdisponeringer og endringer som er foreslått der dette ikke fremgår av de 
saksdokumenter som er lagt frem til behandling i kommuneplanutvalget den 15.12.2014.  

Kommuneplanutvalgets vedtak om endringer av planen fremgår under der hvert enkelt vedtakspunkt 
er kommentert. 

 
Endringer i nummerte områder 
 

Områder  
2 

Strømsdalen 
«Område A avsettes til boligområde.» 
 

 Rådmannens kommentarer 
Det er gjennomført ROS-analyse og 
konsekvensene ved å ta i bruk 
området til boligformål er vurdert. 
Arealet er vurdert til å ikke være 
egnet til boligformål.  
Endringen i forhold til rådmannens 
forslag vil ikke innebære ytterligere 
utredninger. 
 

8 
Nord for 

Tristilvegen 

«Området avsettes til kombinasjon bolig/næring. Og nærbutikk kan bygges så fort 
det er mulig.»  

 Rådmannens kommentarer 
Rådmannens forslag er å disponere 
området til bolig og forretning. Det 
er gjennomført ROS-analyse og 
konsekvensene ved å ta i bruk 
området til blandet formål er 
vurdert. Ut fra siste setning i 
vedtakspunktet antar rådmannen 
at intensjonen er at området skal 
disponeres til kombinert formål; 
bolig/næring/forretning. Endringen 
i forhold til rådmannens forslag vil dermed bli at det også skal åpnes opp for at 
området kan benyttes til næring, uten at omfang og type næring er nærmere 
definert. I gjeldene arealdel til kommuneplan er det meste av området avsatt til 
næring. Å fortsatt gi anledning til at denne arealdisponeringen skal kunne være 
mulig i fremtiden, i tillegg til det som er rådmannens forslag, vurderes ikke å 
medføre behov for ytterligere utredninger. 
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10 
Støtterud-

vegen 

«Området øst for Støtterudvegen avsettes til boligformål i tråd med grunneieres 
ønsker.»  

 Rådmannens kommentarer 
Det er gjennomført ROS-analyse og 
konsekvensene ved å ta i bruk 
området til utbyggingsformål i 
henhold til forslagsstillers ønsker er 
vurdert. Arealet øst for 
Støtterudvegen/Kongeveien er 
vurdert til å ikke være egnet til 
boligformål. Med bakgrunn i 
tilbakemeldinger fra grunneier på 
gnr/bnr 95/1 om at han ikke ønsker 
deler av eiendommen omdisponert til 
boligformål, er dette ikke lagt inn i 
planforslaget. Ettersom dette er 
største delen av området øst for 
Støtterudvegen mener rådmannen 
det ikke er hensiktsmessig å legge inn 
det resterende mindre arealet øst for 
Støtterudvegen, del av gnr/bnr 95/12, som boligformål (markert med blå strek). 
Det er vanskelig adkomst til området via den bratte Kongeveien som i 
reguleringsplan for Smestad er regulert til spesialområde bevaring. Dette mindre 
området grenser til et areal som i gjeldende plan er vist som landskapsvernområde 
med meget høy vernestatus og som nå er foreslått vist som hensynssone for 
naturmiljø.  
 

13 
Blystadlia – 

nord for 
fotballbanen 

 
«Området avsettes til boligformål. Det bygges kun rekkehusleiligheter.» 

 Rådmannens kommentarer 
Vedtakspunktet innebærer ingen 
endring av arealdisponeringen som 
ligger inne i rådmannens forslag. 
Presiseringen som går på omfanget og 
utnyttelsen av området vil bli tema 
ved behandling av reguleringsplan for 
området.  
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15 
Løvenstad 

«Området utvides slik at tomtene på begge sider av Pynten inkluderes.» 
 

 Rådmannens kommentarer 
Med tanke på terreng og eksisterende 
bebyggelse innenfor tilleggsarealet 
som ønskes inkludert synes ikke dette 
å passe inn innenfor et område som 
skal få høyere utnyttelse gjennom 
samlet områderegulering, jf. 
bestemmelsenes § 17.1.  
 
Dersom områdereguleringen skal ha 
en avgrensing som inkluderer 
boligene på begge sider av Pynten, 
bør det også vurderes å innlemme eiendommene som grenser inn mot Utsynvegen 
slik som illustrert med blå strek på kartutsnittet.    
 
Utvidelsen av området får ingen betydning for de temaene som er vurdert i 
konsekvensutredningen. 
 

16 
Furukollen 

«Det vedtas omdisponering. Formulering om «må rives» fjernes i planen.» 

 Rådmannens kommentarer 
Omdisponering til offentlig formål 
(barneskole) er vurdert i ROS-
analysen. Området er vurdert som 
egnet til formålet. Vedtakspunktet 
innebærer ikke behov for ytterligere 
utredninger.  
 
 
 
 

20 
Område 

nedenfor 
Slynga 

 
«Området beholdes som friområde.» 
 
 

 Rådmannens kommentarer 
Ingen behov for ytterligere 
vurderinger da området forblir 
friområde. 
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23 
Område bak 
Øgardshøgda 

 
«Området beholdes som LNF-område.» 

 Rådmannens kommentarer 
Det er ingen behov for ytterligere 
vurderinger, men det påpekes at 
store deler av området i dag er 
friområde i tillegg til en stripe med 
LNF mot Marka. Dersom intensjonen 
er å beholde dagens arealformål må 
vedtaket endres.  
 
 
 

24 
Norum ved 
Longsdalen 

 
«Formålet endres til kombinert offentlig tjenesteyting og bolig.» 

 Rådmannens kommentarer 
Området er konsekvensutredet 
tidligere med tanke på offentlig 
tjenesteyting. En endring av formålet 
til også å gjelde boligformål har ingen 
vesentlig innvirkning på temaene 
som er vurdert i 
konsekvensutredningen for området. 
Utbygging til bolig bør imidlertid ikke 
skje i de deler av området som er 
mest utsatt for støy og området kan 
med boligutbygging gi mer trafikk på 
tilgrensende veier. 
 

27 
Hammeren 

«Området endres til boligformål.» 

 Rådmannens kommentarer 
Det er gjennomført ROS-analyse og 
konsekvensene er vurdert. Arealet 
er i gjeldende plan en del av et 
større landskapsvernområde med 
meget høy vernestatus. Det er 
derfor lagt en hensynssone for 
naturmiljø over området i 
planforslaget. Rådmannen gjør 
oppmerksom på at forslag til 
boligformål og den foreslåtte 
hensynssonen for naturmiljø med 
retningslinjer strider i mot 
hverandre.  
Det vil bli behov for ytterligere kartlegging av naturmangfold ved evt regulering av 
området. 
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29 
Grinisvingen 

«Den del av området som er utenfor markagrensen endres til boligformål.» 

 Rådmannens kommentarer 
Det er gjennomført ROS-analyse og 
konsekvensen er vurdert.  
 
Arealet utenfor markagrensen 
utgjør en smal stripe og vil ikke 
kunne bebygges med bolig, med 
mindre det erverves tilleggsareal fra 
nabo.  
 
 
 
 

30 og 31 
Åsvang og 

Nordby skole - 
bane 

«Område 30. tilbakeføres til landbruksformål under forutsetning av at område 31. 
endres til bygging av 11-bane og klubbhus, og kommunalt areal sør for veien inn til 
skolen bygges ut med parkeringsplasser.» 

 Rådmannens kommentarer 
Det er gjennomført ROS-analyse og 
konsekvensene ved foreslåtte 
endringer på område 30 og 31 er 
vurdert. Dersom det bygges 
fotballbane ved Nordby skole vil det 
medføre terrengoppfylling og 
bekkelukking, som antas å ville 
påvirke geologisk og biologisk 
mangfold. I forbindelse med 
reguleringsplanarbeid må det gjøres 
ny kartlegging og vurdering av konsekvenser for natur.  
 
Ut fra vedtaket i KPU om å 
tilbakeføre Åsvang til 
landbruksformål vil arealet der 
fotballbanen ligger nå bli avsatt til 
LNF-formål i ny kommuneplan. 
Åsvang grendehus ligger på et areal 
som i dag er avsatt til allmennyttig 
formål og vil, ut fra nye arealformål i 
pbl., bli avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting. Det fremgår ikke av 
vedtaket om det forutsettes at også 
arealet bebyggelsen er oppført på også skal endres til LNF-formål.  
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32 
Tjonåsen 

«Området avsettes til boligformål.» 

 Rådmannens kommentarer 
Det er gjennomført ROS-analyse 
og konsekvensene av utbygging 
på Tjonåsen er vurdert. Utvikling 
av Tjonåsen vil gi 
kapasitetsproblemer på skolen, 
dersom området bygges ut 
samtidig med øvrige 
utbyggingsområder i kretsen. 
Utviklingen av området vil gi en 
vekst i årsdøgnstrafikken på 
mellom 400 og 600. Ettersom 
området ligger lengst sør i kommunen, og relativt langt unna jernbanestasjon på 
Lillestrøm, vurderes området ikke å ha like gode forutsetninger for økt 
kollektivandel som arealer i nordre del av kommunen.     
Ved ny vurdering av avløpssituasjonen i området er det konkludert med at det ikke 
er tilstrekkelig kapasitet med tanke på en utbygging i Tjonåsen og det må påregnes 
at eksisterende pumpestasjon ved Nordby bruk må oppgraderes. 
 

 
Andre forslag som ikke er områdenummerert 
 

- «Kommunalt område bak butikken i Blystadlia («Blystadliautbyggingen») 
  endres til LNF-område.» 

 Rådmannens kommentarer 
Rådmannen antar at KPU med 
vedtaket ønsker å avsette området til 
friområde og ikke til LNF-formål, 
ettersom det ligger midt i et 
boligområde.  
 
 
 
 
 

- «Bårli-jordet: Formål avsettes til formål, næring/bolig.» 
 Rådmannens kommentarer  

Bårlijordet er etter vedtaket i KPU 
konsekvensutredet og lagt ved som 
vedlegg til tilleggsutredningen. 
Konsekvensutredningen har også tatt 
for seg forretning ettersom 
tiltakshaver i forbindelse med 
reguleringsplanarbeid på området 
ønsker dette. Innenfor arealformålet 
næring inngår ikke forretning, jf. pbl.   
I konsekvensutredningen konkluderer 
rådmannen med at området egner seg best som næringsområde. I det pågående 
reguleringsplanarbeidet for området er det stilt krav om konsekvensutredning.  
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Ved varsling av planoppstart av reguleringsendringen for området har 
Fylkesmannen varslet innsigelse til planen dersom det legges til rette for etablering 
av forretning og hotell i området.   
 

- «Fisketurisme tillates.» 
 Rådmannens kommentarer 

Rådmannen antar at intensjonen med vedtakspunktet er å synliggjøre at 
kommunen er positiv til at grunneiere eller andre tar initiativ til aktivt å satse på  
fisketurisme.  
Vurderes ikke at det er behov for ytterligere utredning. 
 

 
Prinsipielle forslag 
 

-  «Grønn strek justeres i samsvar med vedtatte endringer.» 
 Rådmannens kommentarer 

Endringene som kommuneplanutvalget tilrår kommunestyret å innta i arealdelen 
før den på nytt legges ut til offentlig ettersyn innebærer behov for justering av 
grønn strek ved Nordby skole der det foreslås å etablere ny fotballbane. Ved 
Tjonåsen er grønn strek foreslått justert i rådmannens opprinnelige forslag i og 
med at rådmannen har vurdert Tjonåsen som et fremtidig boligområde – men 
utenfor planperioden.  
 

-  «Områdeplaner som prinsipp, jff, vedtak i HP, innarbeides» 
 Rådmannens kommentarer 

Områderegulering vil være en riktig planform når det er aktuelt med utvikling av 
større geografiske områder. Det er spesielt 3 områder som er vurdert som helt 
nødvendige å gjennomføre en felles planlegging av for at områdene skal få en 
planmessig og ønsket utvikling. Disse er i arealdelen vist med hensynsoner. 
Det er helt naturlig at områderegulering vurderes som plangrep også i andre 
områder og at det samarbeides med grunneiere og utbyggere om felles 
planlegging.   
 

-  «Boligbyggeprogram skal ikke utarbeides slik det fremgår og foreslås i 
  §3.7. prioriteringer.» 

 Rådmannens kommentarer 
Det er ikke ment at boligbyggeprogrammet i seg selv skal gi hjemmel til å utsette 
eller stanse en utbygging. Det er heller ikke et verktøy som gir hjemmel til å 
pålegge noen å igangsette en utbygging.  
Det er rekkefølgebestemmelser i vedtatte planer som er de reelle 
styringsmulighetene kommunen har og som gir hjemmel til å avslå søknader i 
regulerte områder og som gir en åpenbar legitim grunn til å utsette behandling av 
private planinitiativ. Der det ikke er tilstrekkelig infrastrukturkapasitet kan det ikke 
bygges ut, og kommunen bør da heller ikke gjennomføre en planprosess som 
hjemler en utbygging før det er klare planer for kapasitetsøkning av både teknisk 
og sosial infrastruktur.  
Boligvekst er en viktig faktor for kommunens planer for utviklingen av volumet på 
tjenestetilbudet og for investeringstakten på infrastruktur. Et boligbyggeprogram 
vil ha en viktig funksjon i forhold til å etablere forutsigbarhet for de som ønsker å 
gjennomføre større byggeprosjekter i kommunen. Jo større sikkerhet det er om 
omfang og lokalisering av boligveksten, jo større muligheter har kommunen til å 
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styre unna unødvendige kapasitetssprekker ved skolene, og jo bedre blir 
mulighetene til målrettet å fordele tunge infrastrukturinvesteringer over tid – eller 
evt. å utsette de til de er absolutt nødvendige. 
Selv om boligbyggeprogram ikke skal benyttes til å styre utviklingen, vil det uansett 
måtte utarbeides for å gi innputt til arbeidet med befolkningsprognoser og 
handlingsprogram.  
 

-  «Planen tydeliggjøres på at aksen Fjerdingby-Flateby (Enebakk grense) må ses 
under ett når det gjelder kollektivtilgang. Uten at dette endrer strategien om å i 
hovedsak bygge nord i kommunen, legger dette likevel til rette for et mindre 
restriktivt syn på utbygging langs aksen.» 

 Rådmannens kommentarer 
Rådmannen har gjennom arealstrategiene, og visualiseringen av disse gjennom 
den langsiktige grensen mellom utbyggingsområder og LNF-områder - «grønn 
strek», tydeliggjort at det i fremtiden vil være et utviklingspotensial rundt de 
etablerte skolene både på Smestad/Hektner og på Nordby. Rådmannen vurderer 
det som vanskelig å legge til rette for mer vekst sør for Fjerdingby enn det planen 
legger opp til uten å bryte helt med arealstrategiegi. 
 

 
- 

 
«Grinitajet (Grinikollen) beholdes som boligformål.» 
 

 Rådmannens kommentarer 
Arealet er avsatt til bolig i gjeldende 
kommuneplan. I planbeskrivelsen til 
nytt planforslag er rådmannens 
vurdering om å ta ut boligområdet 
omtalt på side 24. En utbygging på 
Grini vil gi utfordringer for 
skolekapasiteten på Nordby. 
Utviklingen av området vil gi en 
estimert vekst av nyskapte bilturer pr 
døgn (ÅDT) på mellom 180 og 200.   
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Samlet vurdering av naturmangfold og landskap som følge av endringene 
 
Når det gjelder registrering av natur for enkeltområder fremgår denne av planbeskrivelsen og vurderingene vil 
være uendret uavhengig av endring i arealformål. Det er på fire av områdene hvor det nå vurderes endrede 
arealformål registrert sårbar natur eller er tilgrensende sårbar natur. Dette er Strømsdalen, Hammeren og 
Nordby skole – fotballbane og Støtterudvegen. 
 
Dette gjør at arealforslaget samlet sett vil medføre en noe større belastning for naturmangfoldet i Rælingen.  
 
Naturen på Hammeren og Nordby og ved Støtterudveien som nå ønskes gitt nytt arealformål er i større eller 
mindre grad del av store sammenhengende ravinelandskaper. Man må kunne anta at endringsforslagene vil 
medføre inngrep som vil ha negativ effekt på ravinene som naturtype og at verdien av ravinesystemet som 
helhet vil kunne påvirkes av dette. Det bør understrekes at ravinelandskapet her ikke er registrert etter at 
ravine ble rødlista som naturtype og at verdien knyttet til områdene derfor er noe usikker. Dette vil måtte 
gjennomføres i forbindelse med reguleringsplanarbeid for områdene.  
 
Samlet sett vil også de de foreslåtte endringene medføre påvirkning for noe gråor-heggeskog. Dette gjelder 
ved Strømsdalen, Hammeren og Nordby og belastningen for denne naturtypen vil bli noe større enn ved det 
tidligere forslaget. 
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Gnr/bnr 106/3 Bårlijordet 
Arealformål i dag Erverv/næring 
Foreslått arealformål Nærings-, forretnings- og boligformål 
Arealstørrelse Ca. 18.5 da 
Antall og type boliger Tiltakshaver anslår maks. BRA for næring: på 

15000 kvm og maks. BRA for bolig: 8500 kvm. 
Grunneiere Ole Jørgen Baarlid 
Forslagsstiller Planprogram til reg.endring – Peter Dybvad 

 

 
 

 
 

ROS-ANALYSE 

Hendelse/forhold  Fakta  Sanns Kons Risiko Kommentar 
Naturrisiko 
Er området utsatt for, eller kan tiltaket medføre risiko for: 
1. Masseras; kvikkleire; 
steinsprang 

Tykk 
havavsetning. 

1 2  Grunnundersøkes 
i fbm reg. 
planarbeid.  

2. Ras i tunnel Nær tunnel, 
trolig ikke fjell. 

1 4  Vegvesenet 
kontaktes for 
vurdering i fbm 
reg. planarbeid. 

3. Flom Området er ikke 
flomutsatt i 
forhold til 200- 
årsflom. 
 
 

   Uaktuelt 

10 
 



28.01.2015 
 

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm 
Medfører tiltaket fare for skade på: 
4. Naturverdier, biologisk 
mangfold (forhold til 
naturmangfold loven) 

Det er ikke 
registrert at det 
er påvist kjente 
forekomster av 
truede/sårbare 
arter eller 
viktige 
naturtyper 
innenfor 
planområdet. 

1 2  Arealet består av 
dyrket mark og 
generelt sett kan 
jorder og dens 
kantvegetasjon 
fungere som 
ferdselskorridor 
for flere arter. 

5. Kulturminne/-miljø Ingen 
registreringer 

   Uaktuelt 

6. Kulturlandskap Planert – 
omkringliggend
e arealer er 
nedbygd. 

1 1  Ikke del av et 
helhetlig 
landskap.  

7. Viktige 
landbruksområder 

Fulldyrka jord 
og godt egnet til 
korndyrking 

   Avsatt som framt. 
næringsområde – 
Uaktuelt 

8. Parker og 
friluftsområder 

Området 
benyttes til 
skisport om 
vinteren. 

2 1  Sørge for tilgang 
til skiløyper 
videre mot Losby.  

9. Område for idrett/lek Dyrka mark, 
regulert til 
kontor, industri, 
lager med tursti.  

2 1  Se pkt. 8. 

Teknisk og sosial infrastruktur 
Kan planen få konsekvenser for: 
10. Vei, bru, tunnel, 
knutepunkt 

Grenser mot 
Sandbekkv. 
Som har stor 
trafikk, 
rundkjøring og 
rv. 159. 

3 
 

2  Det må bygges ny 
avkjørsel til omr. 
samt trygg ferdsel 
for myke traf. 
Løsningen fra 
gjeldende plan må 
vurderes på nytt i 
reg.plan.  

11. Sykehjem; skole, 
andre institusjoner 

Løvenstad 
barneskole har 
liten kapasitet, 
barnehage har 
kapasitet. 

4 1  Boligprogram og 
rekkefølgebestem
melser brukes for 
å styre 
utbyggingstakten. 

12. Vannforsyning God kapasitet 
på vann i 
området. 

1 1  Må bygges ny 
vannledn. fra 
krysset Sand-
bekkv./ Hans 
Holts v. eller 
dersom mulig i 
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forh. til aksept fra 
boligeiere, fra 
Hans Holts v. 

13. Avløpsanlegg Avløp til 
Lørenskog. 

2 2  Eks. ledningsnett 
må vurderes i fht. 
forslag til 
utbygging i fbm 
reguleringsplan. 

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold 
Berøres området av, eller medfører tiltaket risiko for: 
14. Forurensning Ingen 

forurensning. 
   Uaktuelt 

15. Støy, støv og lukt 
(trafikk, industri, landbruk 
o.l.) 

Området ligger 
ved Sandbekkv. 
og Rælings-
tunellen, støy, 
støv og lukt. 

3 1  Orientering av 
boliger og 
støyskjerm er 
mulige tiltak. 
Støy- og 
luftforurensingsra
pport er 
utarbeidet.  

16. Høyspentlinje  
      (elektromagnetisk 
stråling) 

Ingen høyspent.    Uaktuelt 

17. Skog-/gressbrann Dyrka mark, 
grenser mot 
dyrka mark i 
vest. 

1 3  Ligger 
hovedsakelig mer 
skjermet enn eks. 
bebyggelse.  

18. Dambrudd Ingen dammer.     Uaktuelt 
19. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver/ 
radioaktivitet osv) 

Dynea kan ved 
uhell slippe ut 
giftig gass. 

2 3  Bedriften har 
varslingsplan/-
anlegg. 

20. Ulykke med farlig 
gods 

Området ligger 
ved Sandbekkv. 
og Rælings-
tunellen der det 
er stor trafikk.  

2 3  Det må sikres 
nødvendig 
avstand til vei.  

21. Ulykke i av-/påkjørsler Det er planlagt 
ny avkjørsel 
med venstre-
svingefelt i 
gjeldende plan. 

2 3  Planlagt løsning 
må vurderes 
v/endring av 
arealbruk. Har 
vært snakk om 
midtdeler og bruk 
av eksisterende 
rundkjøringer, 
men vil gi mer 
trafikk 
v/Løvenstad.  

22. Ulykke med 
gående/syklende 

Det er g/s-vei 
langs omr. med 
fotgj.overg. 

2 3  Underg. vurderes 
v/endring av 
arealbruk samt 
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EGNETHETSVURDERING 

Tiltaket er i overensstemmelse med overordnende mål om fortetting nord i kommunen.  
Området har god kollektivdekning mot Lillestrøm/Oslo og vil ligge sentralt i forhold til en 
eventuell fremtidig T-banestasjon. Det må sikres god tilgang for allmennheten til skiløype 
mot Losby. Infrastrukturen, dvs. vei og muligens avløp, må utbedres. Utbedring av 
avløpsledningsnett kan bli kostbart. 
 
Området vurderes å være egnet som utbyggingsområde for næring. Arealet anslås å 
kunne bygges ut med næring slik som arealdelen til kommuneplanen gir anledning til i dag. 
På grunn av at det er få andre næringsarealer i kommunen ønskes det ikke at arealet benyttes 
delvis til boliger. Dette også på grunn av at barn som går til skolen må krysse den svært 
trafikkerte Sandbekkvegen. Behov for trafikksikkerhetstiltak som undergang under 
Sandbekkvegen måtte ha blitt vurdert ved endring av arealbruk, samt redusering av farten i 
Sandbekkvegen og bredere fortau. Bygging av boliger her vil dessuten gi et ytterligere press i 
forhold til skolekapasiteten på Løvenstad skole. Kvaliteten på et boligprosjekt her vil også 
være redusert ved at området vil være utsatt for luftforurensing og støy, jfr. utarbeidete 
rapporter. 
 
Tiltakshaver ønsker også nærbutikk i området. I forbindelse med konsekvensutredning av ny 
reguleringsplan er det utarbeidet en handelsanalyse og en trafikkanalyse. En større 
dagligvarebutikk her vil gi sterk konkurranse for eksisterende butikker på Løvenstad og i 
Blystadlia. Det vil dermed være ønskelig at næring for det meste vil bestå av 
kontorarbeidsplasser. Dette også ut i fra at dagligvarehandel vil gi en høy ÅDT ved 
avkjøringen til Sandbekkvegen. 
Ved varsling av planoppstart av reguleringsendringen for området har Fylkesmannen varslet 
innsigelse til planen dersom det legges til rette for etablering av forretning og hotell i området.   

 

 
 
 
 

Trafikkøyer er 
planlagt i 
forbindelse med 
venstre-
svingefelt. 

redusering av 
farten i 
Sandbekkvegen. 
Fortau mot 
Løvenstad er 
smalt og må 
vurderes utbedret. 

23. Begrensninger i 
tilgjengelighet til området 

Ligger nært 
hovedveinett, 
kort responstid 
for 
utrykningskjøre
tøy. 

   Uaktuelt 
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