
 
Arealinnspill 
Justering av grønnstrek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nannestad sentrum og Maura 



Grønnstrek i 
kommuneplan 

• Hvis utbyggingshensyn skal gå foran vern er det 
forutsatt at:  
 

• potensialet for fortetting og transformasjon i 
vekstområdet er utnyttet  
 

• nye arealer som ønskes tatt i bruk til 
byggeområder har høy arealutnyttelse  
 

• en utvidelse av byggesonen er nødvendig ut 
fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i 
prioriterte vekstområder 

 

I R8 i regional plan for areal og transport, er 
det forventet at kommunen definerer en 
langsiktig avgrensning av prioritert vekst-
område med utgangspunkt i dagens 
byggegrense. 

 

Avgrensningen bør defineres på grunnlag av 
ønsket langsiktig utvikling av stedet. 
Prinsipper om gangavstand mellom viktige 
funksjoner er et viktig kriterium for 
fastsetting av grensen.  

Innenfor avgrensningen av prioriterte 
vekstområder vektlegges utbyggingshensyn 
sterkere enn vern av jordbruksområder og 
regional grønnstruktur i et helhetlig 
samfunnsperspektiv.  

 

 



Nannestad sentrum 

• Del 1 

Utvidelse av Nannestad sentrum ved Bjørkeåsen og 
mot Maura 

 

• Del 2 

Utvidelse av Nannestad sentrum ved sentrum mot 
vest samt mot sør 



Nannestad sentrum 
Del 1 
Utvidelse av Nannestad sentrum ved 
Bjørkeåsen og mot Maura 

Forlengelse for å knytte Nannestad og 
Maura ytterligere sammen 

Infrastruktur vil være på plass 

Berører ikke dyrket mark eller raviner 

Nærhet til friluftsarealer, barnehage og 
skoler (1km) 

Kollektivrute via Bjørkeåsen 

 



 Nannestad sentrum 
Del 2 
Naturlig utvidelse mot vest og sør 

I sør vil man knytte kulturtunet til sentrum 

I vest vil man kunne skape attraktivitet for 
Nannestad sentrum fra fv.120 med 
miljøgate og aktivitet 

Berører ikke raviner 

Det siste området i Nannestad sentrum som 
er «byggbart» 



Maura sentrum 

• Lauvåsmarka 



Maura sentrum 
gode sol- og utsiktsforhold 

nær tilknytning til friluftsområder og 
aktiviteter godt utenfor flystøysonene  

Innenfor en radius av ca. 1 km finnes det både 
barnehage, barneskole, idrettspark, skiløyper 
og butikk.  

Dette medfører et begrenset transportbehov 
og at viktige målpunkt kan nåes til fots eller 
ved hjelp av sykkel i et område godt tilrettelagt 
for myke trafikanter. 

Mye av arealet ligger innenfor området 
definert som Nærfriluftsområde ihht gjeldende 
kommuneplan.  

Området er ikke registrert som viktig 
friluftsområde i «Kartleggingen og 
verdivurdering av områder for friluftsliv i 
Akershus», som er gjennomført i etterkant av 
vedtaket av kommuneplanen. 

 


