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Fylkesmannens uttalelse til søknad om forlengelse av dispensasjon for
etablering av midlertidig snuplass for buss - Nittedal - Kruttverket
Vi viser til brev fra Nittedal kommune av 11.4.2019. Det er søkt om dispensasjon for etablering av
midlertidig snuplass for buss.
Fylkesmannen har vurdert at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale
hensyn som vi er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen merknader til
dispensasjonssøknaden.
Fylkesmannen legger til grunn at kommunen har foretatt en nøye vurdering ut fra lokale forhold,
etter reglene i plan- og bygningsloven kapittel 19. Vi viser til Dispensasjonsveilederen utarbeidet av
Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Videre gjør vi oppmerksom på andre aktuelle overordnede
føringer som skal ivaretas i kommunens vurdering av dispensasjonen, jf. Fylkesmannens
forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018.
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Alexander Karlsson (e.f.)
rådgiver
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rådgiver
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Nittedal kommune - Kruttverket - uttalelse til forlengelse av dispensasjon for etablering av
midlertidig snuplass for buss
Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert 12. april 2019 av søknad om forlengelse av
dispensasjon fra reguleringsplan.
Formålet med planen er å forlenge dispensasjon for etablering av midlertidig snuplass for
lokalbussen på Kruttverket. Området er regulert til friområde i reguleringsplan for Kruttverket.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven kapittel
19 «Dispensasjon». Fylkesrådmannen viser til tidligere uttalelse, datert 25. mars 2015, og har
følgende merknader:
Fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader til reguleringsendringen.

Med vennlig hilsen
Charlott Sandor Johansen
rådgiver plan
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19/00986-1 - Høring av forlengelse av midlertidig dispensasjon fra
reguleringsplan for etablering av midlertidig snuplass for buss

Hei.
Ruter støtter forlengelse av vedtaket for midlertidig snuplass på Kruttverket og ser fremt til
permanent snuplass på Kruttverket er etablert.
Med vennlig hilsen
Magne Vetås
Serior rådgiver fremkommlighet
Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo
Telefon +47 464 09 323
Sentralbord +47 400 06 700
www.ruter.no
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Sak 19/01 556

Hei,
Jeg sender et brev på vegne av sameie Echo 1906, Georg Frølichs vei 17-49, 1482 Nittedal.
Dette brevet handler om område F1.
Vår boligblokk er relativ ny, da vi kun har stått her 2 år nå til sommeren. Det bor 5
småbarnsfamilier her, i tillegg til voksne/eldre som har barn med barnebarn som ofte er innom
på besøk. Barn i boligblokken vår har en spredt alder fra 1 år til 18 år.
Idag brukes plassen til å snu rutebussen. Det er et fint tilbud, spesielt for de eldre, at denne
bussen kjører i nabolaget. Men her må det en fast løsning til. Snuplassen var igrunn et
midlertidig prosjekt. Dessverre så har det gått langt over tiden, og innbyggere på Kruttverket
begynner å bli utlåmodig.
Barn i område her trenger plass til å leke fra seg. Gjerne store arealer med flere forskjellige
tilbud, som fotballbane, klatreområde, større sklier, og andre lekeplassaktiviter. Alternativene
som er her dekker ikke det brede spekteret av barn som vokser opp i nabolaget. Det finnes
svært få lekeplasser over 50 m2, der meste parten av lekeplassene har en liten sandkasse og et
huskestativ. Dette er ikke et særlig stort utvalg når man har 2-15 åringer løpende rundt her.
Det trengs et bredere tilbud.
Plassen F1 er et stort, flatt og fint område som kan utnyttes til et større lekeplass område. Der
barn og voksne kan samles. Potensiale er stort her. Det er plass til en god del
lekeplassaparater, og til og med kanskje en ballbinge. For at vi skal benytte dette område, må
bussen finne en alternativ rute/snuplass. Optimalt skulle den kjørt videre ned til Rådhuset/Mo,
for så å snu eller kjøre videre derfra.
Barna vokser fort. Dessverre for fort. Det er synd, men man mistenker at kommunen drøyer
tiden, slik at den generasjonen som er nå blir glemt. Vi venter i spenning på en løsning der
alle hensyn er blitt vurdert. Bussruten, beboere, og ikke minst barna!
Mvh
Christian Tjøstheim
Styreleder Echo 1906
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Merknader sak 19/01556

I Sameiet Kruttverket Hageby, som består av 54 rekkehus med friområde F1 som nærmeste
nabo, uttrykker sameierne skuffelse over at kommunen i løpet av fire år med dispensasjon
ikke har klart å finne alternativ løsning for bussen som snur i friområde F1. Mange av
beboerne flyttet til sameiet nettopp på grunn av at friområde F1 var nærmeste nabo, og er
derfor lei av at Nittedal kommune stadig angriper friområde F1 og den opprinnelige
reguleringsplanen.
Beboerne i sameiet ønsker ikke forlenget dispensasjon fra reguleringsplanen. 394 i beboere i
Kruttverket gav dessuten sin underskrift i et opprop om «Kruttparken» i forbindelse med
«Innspill til oppstart av reguleringsarbeid - PlanID 280 - Detaljregulering for utfartsparkering
Sagerud» i mai 2018, der ett av kravene var at bussen slutter å snu i F1 slik at arealet kan være
det det er tiltenkt - nemlig friareal.
For å gi dispensasjon skal, i henhold til pbl § 19, fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene i en samlet vurdering. Vi krever svar på hva kommunens samlede
vurdering er i dette tilfellet. Sameiets vurdering er nemlig at ulempene er klart større enn
fordelene, og at dispensasjonen derfor ikke må gis.
Snuplassen er en sikkerhetsrisiko, ikke bare pga. bussen, men fordi plassen tiltrekker seg
lastebiler, trailere, varebiler og privatbiler, og brukes til mellomlagring av byggematerialer og
til parkering. I dette sammensatte trafikkbildet ferdes barn på snuplassen, både i lek og på vei
til skole, barnehage og aktiviteter. Snuplassen er dessuten til sjenanse for de nærmeste
naboene, som plages av støy, støv og lysforurensinng fra kjøretøy og uønsket aktivitet på
snuplassen. Sist, men ikke minst: F1 trengs som friareal. Kommunen har allerede omregulert
søndre del av F1 slik at det vil komme til å være totalt dominert av ny vei til Sagerud, og
derfor er nordre del, der snuplassen er etablert, enda viktigere å beholde som friareal.
I Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, pkt. 5.d står det: «Ved omdisponering
av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for
lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.» Retningslinjene er hjemlet i pbl § 34-2 tredje ledd.
Kommunen har ikke skaffet erstatningsareal i løpet av disse fire årene, og ser heller ikke å ha
en plan for det i forbindelse med ønsket om forelenget dispensasjon.
Bussholdeplasser er kommunens ansvar, ifølge Ruter. Det er ikke slik at bussen må snu
akkurat i F1. Det finnes alternativer, og det beste vil være å snu ved Rådhuset, slik at
korresponderende busslinjer på RV4 mot Oslo, Lillestrøm og AHUS blir tilgjengelige uten å
måtte gå 2 km langs den trafikkfarlige Svartkruttveien. Barn trenger dessuten bussforbindelse
til Flammen, bibliotektet og kulturskolen. Rådhusområdet bør kobles på ruta både av
trafikksikkerhetsgrunner og for å etablere miljøvennlige reisevaner.
En enklere løsning er at bussen lar være å kjøre nedom Kruttverket, og heller kjører til høyre i
Kruttverkveien når den kommer fra Branngata. Ved å etablere stoppested der, innebærer det
kun 260 meter ekstra å gå, sammenlignet med dagens snuplass/holdeplass. Det bør også gå an
å lage snuplass lenger ned i Svartkruttveien, omtrent i overgangen mellom 30- og 50-sonen.

Sameiet Kruttverket Hageby,
v/ Styret
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Bekymringsfullt forslag fra kommunen om forlengelse av dispensasjon for snuplass for
buss i friareal F1 i Kruttverket
Undertegnede er svært bekymret for at kommunen nå ber om forlenget dispensasjon for å snu
buss i friareal F1 i Kruttverket. Det at den nye dispensasjonen ikke har en tidsbegrensning er
enda mer bekymringsfullt - det tyder på at løsningen fort blir permanent!
Bekymringen er på flere plan:
1. Arealet trengs som friareal
2. Kommunen og Ruter har så langt ikke funnet en alternativ løsning og har ikke satt en ny
frist for når en slik løsning skal være på plass
3. Områdets identitet og estetikk
1. Areal som friareal
Det viktigste først: Kruttverket er bygget tett uten de store fellesområdene - det kan som
eksempel nevnes at det knapt finnes et sted å spille ball for barna (som igjen gir mye intern
trafikk med barn som kjøres ned til hovedidrettsanlegget for å leke). Arealet som bussen i dag
snur i er regulert som friareal (F1). Området F1 er ikke stort, men det er det eneste friarealet
som ligger sentralt i Kruttverket og således er tilgjengelig for mange - særlig barna.
I utbyggingsavtalen mellom NCC/Bonava og kommunen het det at det skulle være lekeareal
for barna i friarealet F1 - det ble aldri bygget! I stedet kom det snuplass for bussen i den ene
enden og det ble avsatt areal til vei i den andre enden - kun halvparten av arealet var da igjen
som friareal. Det ble ikke gitt erstatningsareal slik kommunen er pålagt.
Etter tre års hardt lokalt engasjement, lagde kommunen høsten 2018 grunnarbeidet for et
lekeplassområde i midtre del av F1. Det er veldig bra! Dette området har imidlertid store
begrensninger da det krevdes åpen vannføring. Der bussen snur er området flatt og ligger godt
til rette for f.eks. parkareal, ballplass, lekeplass mm.
Det er rett og slett ikke holdbart at kommunen ønsker å fortsatt snu bussen i F1! Området
trengs til det det er tiltenkt - nemlig friareal! Kommunen vet godt at beboerne i Kruttverket
mener dette. Våren 2018 ble det samlet inn 394 underskrifter der krav nr. 3 lød følgende:
"At bussen slutter å snu i F1 umiddelbart slik at arealet kan være det det er tiltenkt - nemlig
friareal". (Vedlegg 1 - legg gjerne merke til beboernes løsningsforslag for området).
Kruttverket - der barna ble glemt - underskrift...

Da det ble gitt dispensasjon for fire år siden mente daværende Rådmann at barnas lek var godt
ivaretatt ved at det var flere små lekeplasser på området. Man trenger ikke stor kunnskap om
barns lek for å vite at barn over småbarnsalder trenger mer enn sandkasse og huskestativer.

Dette er noe kommunen skal være kjent med gjennom Rikspolitiske retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser i planlegging (Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging).
Vi som beboere har lenge hevdet at barna i Kruttverket ble glemt i planleggingen! Det hjelper
ikke at trenden fra kommunen synes å fortsette!
2. Fire år uten ny løsning
Kommunen har i møter med beboerne hevdet at Ruter krever å få snu buss i friarealet F1 for å
kjøre buss i Kruttverket. Ifg. Ruter stemmer ikke dette, de trenger et sted å snu buss, men de
trenger ikke snu den i F1 (vedlegg 2). Jeg stiller meg tvilende til at det er jobbet særlig hardt
fra kommunens side for å finne en alternativ løsning. Bussene som går (rute 395 og 397) har
totalt kun 21 stopp i Kruttverket per ukedag, dvs. at effektiv tid som brukes på snuplassen er
langt under 30 minutter daglig. I hovedsak er det togpendlere som benytter bussen til toget det sparer dem for kun 950 meter! En distanse som kunne vært gått eller syklet av de fleste.
Det er klart det finnes alternative løsninger! Den enkleste løsningen er at bussen ikke svinger
nedenom Kruttverket i det hele tatt, men går direkte fra Branngata til Kruttverkveien - med
holdeplass i krysset ville det gitt beboerne i Kruttverket på det meste kun 250 meter lenger
gangdistanse til bussen. Bussen kan også snu litt lenger ned i Svartkruttveien der det er ledig
(trolig kommunalt) areal. Den siste, og beste, løsningen er at bussen kjører ned til Rådhuset
og enten snur der eller går en rundløype videre via Mo. En slik morgenrute ville koblet
beboerne på muligheten for ekspressbuss til byen og buss til Ahus (i dag er det langt å gå). En
ettermiddagsrute kunne tatt barn ned til kulturskolen.
Bussen tar opp mye plass ved at Ruter angivelig krever å kunne snu en stor buss, selv om det
stort sett er en liten buss som benyttes. En snuplass tar også betydelig mer areal enn en
holdeplass.
Det er flott med lokalbuss, men ikke dersom prisen å betale er så høy som den er i dag med at
beboerne frarøves viktig friareal. Det er likevel viktig at det ikke blir en diskusjon for og i mot
buss!
3. Identitet og estetikk
Det har i Varingen senere tid vært flere artikler om at Kruttverket er et område som er
"Bedrøvelig utformet" (Varingen nr. 31, 24. april). I det man kjører opp til boområdet vårt via
Svartkruttveien, møter man på flere murer. Det neste man møter er snuplassen for bussen.
Stygt vil mange hevde. Arkitekt Marianne Lommerud uttalte til Varingen allerede i april 2017
at hun savnet en sentral plass som sa "her er Kruttverket". Det er akkurat det snuplassen
kunne vært! Et park- eller lekeareal som samlet folk og som ønsket til- og gjennomreisende
velkommen!
Vi er stolte av Kruttverket! Her er det godt for barna å vokse opp fordi det er mange å leke
med og kommunen vår er flott! Likevel, vi kommer ikke utenom at vi savner det som skulle
vært dekket i friarealene - nemlig møteplasser! Bussen er i innom Kruttverket noen få
minutter hver dag. Tenk hvor mye tid som ville vært brukt i det samme arealet dersom det ble
brukt som møte- og lekeplass!
Det er på høy tid at kommunen tar til fornuft og lar snuplassen for bussen bli til det som var
tiltenkt: friareal til glede for befolkningen i Kruttverket!

Til sist må jeg si som jeg mange ganger har sagt før: Det haster! Barna i Kruttverket vokser
nemlig opp nå!
Mvh. Siri Engebretsen,
Lokalengasjert for et godt bomiljø i Kruttverket, oppstarter av "Beboergruppa for
nærmiljøanlegg i Kruttverket", medinitiativtaker til dannelse av velforening i Kruttverket og
mor til fire (snart fem) barn som vokser opp i Kruttverket.
Vedlegg 1: Underskrifter fra beboerne våren 2018, overlevert orginalform til kommunen
våren 2018
Vedlegg 2: E-post fra Ruter 13. april 2018
NB: er vedleggene vanskelig å åpne, gi beskjed så de kan sendes på nytt.
-Siri Engebretsen
tlf. 909 123 29

-Siri Engebretsen
tlf. 909 123 29
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Kommentar til formannskapets vedtak om midlertidig dispensasjon fra
reguleringsplan for snuplass for buss, sak 1 9/01556.
Jeg har to punkter jeg ønsker å fremme knyttet til formannskapets vedtak om midlertidig
dispensasjon fra reguleringsplan Kruttverket for etablering av midlertidig snuplass for buss.
1. Behov for bussforbindelse til RV 4
2. Bomiljøet på Kruttverket
Behov for bussforbindelse til RV 4
Bussen brukes i dag som matebuss til toget. Fra snuplassen til toget er det rundt én km. Ned
til hovedveien er det to km. Selv om det er mange som tar toget, er det også behov for enkel
tilgang til bussen som går på RV 4 inn til Oslo. Denne går gjennom Groruddalen, som har
mange arbeidsplasser. I dag er det heller ikke muligheter for pendlerparkering til bussen. Det
synes derfor noe underlig at ikke kommunen ønsker å finne en løsning som også gir
muligheter til å benytte bussen på RV 4 som en kollektivløsning som er lett tilgjengelig i dag.
Jeg kan ikke se at kommunen har søkt å finne en løsning der bussen kjører ned Svarkruttveien
og snur ved rådhuset for så å kjøre opp samme vei.
Bomiljøet på Kruttverket
Området F1 er regulert som friareal som, ifølge avtale med NCC/Bonava, skulle etableres
som lekeplass. For å skape et godt bomiljø er det viktig med møteplasser både for barn og
voksne. F1 er et godt egnet sted for en slik møteplass. Den ligger midt på Kruttverket, og er
lett tilgjengelig og synlig for alle beboere. Det er etablert diverse lekeplasser på området
knyttet til de ulike sameiene; de fleste av disse er laget for små barn. Det er heller ikke
områder man vil benytte hvis man ikke selv er beboer. En felles møteplass som er for alle
beboere på Kruttverket vil etter min mening skape et bedre bomiljø. Spesielt boligområdene
på hver side av F1 har få slike områder.
Det er også et estetisk aspekt ved bomiljøet. I dag fremstår deler av Kruttverket som svært lite
estetisk, nærmest som menneskefiendtlig, med svært mange murer. Når det i tillegg legges en
snuplass for bussen midt i hjertet av Kruttverket, skaper det et svært lite tiltalende inntrykk og
en forringelse av bomiljøet.
med hilsen
Marie Hesselberg
styreleder i Sameiet Echostubben
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Sak 19/01 556 - bekymringsfullt forslag fra kommunen om
forlengelse av dispensasjon for snuplass for buss i friareal F1 i
Kruttverket

Undertegnede og min samboer, Emilie Hagelsteen Dalelid, er bekymret for forslaget om å
forlenge dispensasjon for snuplass for buss i friareal F1 i Kruttverket.
Arealet trengs til det formålet det er regulert for. Kruttverket er svært tettbygd med
begrensede friarealer. Det må finnes andre løsninger for at bussen kan snu. Når det er større
busser som betjener ruten, skapes også trafikkfarlige situasjoner, med rygging og i noen
tilfeller at bussen må kjøre over fortauet. Snuplassen er kun egnet for mindre busser, og selv
da er den ikke godt egent.
På den annen siden kan plassen ved alternativ bruk, i tråd med reguleringsplan, benyttes som
et viktig friareal for Kruttverkets beboere.
Det bes derfor om at dispensasjonen ikke forlenges.
Med vennlig hilsen,
André Møkkelgjerd

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Lene Håskjold <lene.haskjold@politiet.no>
13. mai 2019 08:30
E-post Postmottak
Sak 19/01 556

Hei!
Det har ei lengre periode, og meg bekjent fram til 19.04.19 blitt gitt dispensasjon for Ruter/bussen å
ha snuplass/busstopp i krysset Svartkruttveien/Laboratorieveien på fellesområdet F1, altså på eit av
fellesområda/friområda tilhørande Kruttverket, og bebuarane der.
Buss er vel og bra, men i denne saken virker det som det ikkje har vore ein plan ei heller eit forsøk på
å få til ei bedre løysing, både for bebuarar og for trafikksikkerheten. At dispensasjonen no skal gis på
ubestemt tid oppleves som svært uheldig da det oppleves som ei "snikinnføring" av noko permanent.

REGULERING AV OMRÅDET.
Området er jf reguleringsplanen til Nittedal kommune avsatt som fellesområde/friområde til dei 600
boenhetene på Kruttverket. Det er få områder igjen på Kruttverket til grønt/frileik og lignande, så at
bebuarane på Kruttverket berre skal gi avkall på det lille området som er igjen, framstår ikkje som ei
god løysing. Det er Nittedal kommune som har regulert området, og som bør stå til ansvar for å finne
ei bedre løysing enn "å ta frå" oss dette området som er tiltenkt friområde/fellesområde for barn og
unge. Dette er også mangelvare på Kruttverket, og gjentatt fleire ganger for kommuna. Kommuna
bør derfor finne ei bedre løysing for bussen, og sjå på alternative løysningar. Kva med å la bussen
kjøre ned til rv. 4 og la bussen snu naturlig i rundkjøringa der? Det vil være både trafikksikkert, og ein
vil kunne plukke med seg passasjerer opp og ned frå rv.4. Kva seier lovverket om dette? Og kva med
evt. Erstatningsareal? Kva krav har vi som bebuarar? Kva tiltak har kommuna gjort for å komme fram
til andre og bedre løsningar for alle, både bebuarar og dei som vil ha buss tilgjengelig i området?
TRAFIKKSIKKERHET.
Det framstår som lite trafikksikkert å ha snuplass for ein buss på området F1. Det er eit trafikkert
kryss, spesielt i forbindelse med morgen- og ettermiddagsrushet med henting og levering i
barnehagen, skuleungar som skal til og frå skule, trafikk som skal til og frå jobb etc. Det har vore
fleire "nesten-ulykker" i krysset, fordi det blir svært lite oversiktelig og trafikkert i tida mellom 0715
og 0815. Og spesielt på vinteren, med høge brøytebarar, og mindre areal til bussen pga dette. Det
har medført at bussen må rygge. Det er absolutt ingen god løsning, og desto meir trafikkfarlig mtp
overnevnte punkt.
Det er i tillegg ingen "naturlig" punkt for kryssing av Laboratorieveien i dette krysset, noko som
medfører at gåande og syklande krysser gata og krysset "i heile området" rundt snuplassen og
krysset. Dette har også medført farlige trafikkale situasjoner som eg sjølv har observert. Eg har
etterspurt fotgjengerfelt, for å gjere det meir intuitivt for både gåande, syklande og kjørande i
krysset, men kommuna har ikkje gjort nokon tiltakt i denne sammenheng. Slik det framstår no, er det
trafikkfarlig, spesielt for dei "mjuke" trafikantane og barn/unge.
FRIOMRÅDE.
Barn og unge på Kruttverket treng områder for leik og moro. Dei leikeplassane som er etablert er for
barn mellom 0-5 år. Barna på Kruttverket større enn det, og treng areal tilpassa alder, og eg tenker
då på ballbinger, leikeområder tiltenkt større barn mellom 5 og 13 år. I dag har reguleringsplanen til

dei ulike leikeplassane på Kruttverket kun krav om huske, benk, sandkasse og lignende. Dette gjer at
alle utbyggere kunn "lager" det. Det er "billige" og enkle leikeplasser som krever lite av utbygger. Her
burde det kanskje vore differensiert i større grad, slik at leikeplassane fikk ulik utforming i større
grad. Men med område F1, er det iallfall fortsatt muligheit til å få laga eit område til dei litt større
barna på Kruttverket. Og dette haster, for det er nok barna er her og vokser opp!
Håper kommuna tar seg tid til å virkelig sjå på ei bedre løysing enn å bruke F1 som snuplass, samt få
ferdigstilt og utbedra området F1 slik det først var tiltenkt. Underskriftskampanja frå tidligare seier
vel sitt om engasjementet på Kruttverket.
Mvh.
Lene Håskjold,
Smieveien Veilag
Tlf. 90190535
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Hei,
Det vises til ovennevnte høring.
Det aktuelle området er regulert til friområde. I 2015 vedtok imidlertid formannskapet i Nittedal
kommune en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av midlertidig snuplass for
buss. Denne dispensasjonen gjaldt for 4 år. Det er nå gått 4 år og kommunen erkjenner i brev datert
11.04.19 at den i løpet av disse fire årene ikke har lyktes i å etablere en ny løsning. På denne
bakgrunn mener kommunen at det er nødvendig å forlenge den midlertidige dispensasjonen.
Vi mener begrunnelsen for videreføring av dispensasjonen er uklar og stiller spørsmålstegn ved om
vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 flg. er oppfylt. Iht. § 19-2 andre ledd kan dispensasjon ikke
gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er m.a.o. krav om kvalifisert interesseovervekt jf.
formuleringen om at fordelene ved å dispensere må være klart større enn ulempene.
Det er svært få områder for barn å leke på Kruttverket. Særlig de barna som er for store til å leke i
barnehagen eller de andre lekeplassene som er etablert i tilknytning til sameiene. Å tilrettelegge for
at disse barna skal ha trygge, kvalitativt gode områder å oppholde seg på nær hjemmene sine er
veldig viktig. Å skulle fjerne friområder der barn (og voksne) kan oppholde seg i et svært tett bebygd
område mener vi stiller strenge krav til den forholdsmessighetsvurderingen som etter plan- og
bygningsloven § 19-2 skal gjøres. Det følger videre eksplisitt av nevnte bestemmelse at det skal
legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for bl.a. helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dette er viktige hensyn som kommunen plikter å vektlegge, og som vi ikke kan se at det foreligger
tilstrekkelig begrunnelse for at er oppfylt p.t.
Det synes heller ikke å fremkomme hvilke vurderinger kommunen har gjort med tanke på alternative
løsninger. Vi ønsker buss på Kruttverket, men det finnes andre løsninger enn en snuplass på et sårt
etterlengtet friområde. Bl.a. burde bussen kunne gå videre ned til RV4 og snu i rundkjøringa ved
Rådhuset og kjøre opp igjen. Da oppnår man en etterlengtet forbindelse til ekspressbuss til
byen/AHUS. Ungene i Kruttverket reiser også mye t/r kulturskolen i Flammen på ettermiddagen, så
her dekkes nok et behov.
Avslutningsvis etterspør vi en konkret og godt begrunnet plan for fremtidig løsning, herunder også en
tydelig plan for framtidig bruk av området som nå brukes til midlertidig snuplass.
Med vennlig hilsen,
Pål Ansteensen og Ingvild Holdhus,
Georg Frølichs vei 20
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Hei,
jeg ønsker med dette å sende inn en protest mot det å forlenge dispensasjonen til å bruke
friareal F1 som snuplass for buss. Dette er et område som jeg som innbygger på Kruttverket
ønsker skal brukes til det som det opprinnerlig er ment til - friareal og lekeområde for barna,
ikke snuplass for bussen. Jeg tar ofte bussen fra Kruttverket og ønsker fortsatt at det finnes en
bussholdeplass i nærheten, men snuplassen som den er nå tar for mye plass. Bussen kan snu et
annet sted.
Takk for at dere registrerer denne kommentaren.
Med vennlig hilsen,
Jenny Bevring
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Hei
Viser til ovennevnte høring.
Det aktuelle området er regulert til friområde. I 2015 vedtok imidlertid formannskapet i Nittedal
kommune en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av midlertidig snuplass for
buss. Denne dispensasjonen gjaldt for 4 år. Det er nå gått 4 år og kommunen erkjenner i brev datert
11.04.19 at den i løpet av disse fire årene ikke har lyktes i å etablere en ny løsning. På denne
bakgrunn mener kommunen at det er nødvendig å forlenge den midlertidige dispensasjonen.
Vi mener begrunnelsen for videreføring av dispensasjonen er uklar og stiller spørsmålstegn ved om
vilkårene i plan- og bygningsloven § 19-2 flg. er oppfylt. Iht. § 19-2 andre ledd kan dispensasjon ikke
gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er m.a.o. krav om kvalifisert interesseovervekt jf.
formuleringen om at fordelene ved å dispensere må være klart større enn ulempene.
Det er svært få områder for barn å leke på Kruttverket. Særlig de barna som er for store til å leke i
barnehagen eller de andre lekeplassene som er etablert i tilknytning til sameiene. Å tilrettelegge for
at disse barna skal ha trygge, kvalitativt gode områder å oppholde seg på nær hjemmene sine er
veldig viktig. Å skulle fjerne friområder der barn (og voksne) kan oppholde seg i et svært tett bebygd
område mener vi stiller strenge krav til den forholdsmessighetsvurderingen som etter plan- og
bygningsloven § 19-2 skal gjøres. Det følger videre eksplisitt av nevnte bestemmelse at det skal
legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for bl.a. helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dette er viktige hensyn som kommunen plikter å vektlegge, og som vi ikke kan se at det foreligger
tilstrekkelig begrunnelse for at er oppfylt p.t.
Det er i tillegg ingen grønne lunger på Kruttverket. Det nevnte friområde kunne med fordel
beplantes, for å bygge opp igjen litt av vegetasjonen på Kruttverket.
Det synes heller ikke å fremkomme hvilke vurderinger kommunen har gjort med tanke på alternative
løsninger. Vi ønsker buss på Kruttverket, men det finnes andre løsninger enn en snuplass på et sårt
etterlengtet friområde. Bl.a. burde bussen kunne gå videre ned til RV4 og snu i rundkjøringa ved
Rådhuset og kjøre opp igjen. Da oppnår man en etterlengtet forbindelse til ekspressbuss til
byen/AHUS. Ungene i Kruttverket reiser også mye t/r kulturskolen i Flammen på ettermiddagen, så
her dekkes nok et behov.
Avslutningsvis etterspør vi en konkret og godt begrunnet plan for fremtidig løsning, herunder også en
tydelig plan for framtidig bruk av området som nå brukes til midlertidig snuplass.
Med vennlig hilsen
Roger Eilertsen og Torill Kalfoss
Georg Frølichs vei 22

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Øystein Dalen <oysteindalen77@gmail.com>
11. mai 2019 21:39
E-post Postmottak
Sak 19/01 556

Dagens midlertidige snuplass for buss i krysset Svartkruttveien/ Labratorieveien er en svært dårlig
løsning og bør ikke forlenges.
Plassen er regulert som friareal og det er svært uheldig for beboerne på Kruttverket om dette sentral
friareal blir disponert som snuplass for buss.
Dette er et kryss hvor det er stor ferdsel av skolebarn. Det er uoversiktlig og det oppstår tildels farlige
situasjoner da busser ikke har plass nok og må rygge.
Det vil være en mye bedre løsning om bussen snur nede ved Riksvei 4 i rundkjøringen. Da kan man
også ha busstopp ved de nye rekkehusene i Gudrun Mostues vei og få med seg passasjerer fra disse
og Nygård borettslaget.
Mvh
Øystein Dalen
Smieveien 2
Sendt fra min iPhone
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Hei.
Viser til brev, datert 11.04.19 vedr. Høring av forlengelse av midlertidig dispensjosjon fra
reguleringsplan, for etablering av snuplass for buss.
Undertegnede (u.t.) viser og til epostkorresspondanse, ml. 07.05.18- 11.05.18, som ble
avsluttet med spørsmål fra u.t. om å få tilsendt sakspapirer vedr. reguleringsplanene og
prosessen ang. området F1. Denne ble ikke besvart.
U.t. er blant de nærmeste naboene til snuplassen, i Georg Frølichs Vei 24. I området her har
det vært byggeaktivitet så lenge vi har bodd her. Tålmodigheten fra sameiet, Kruttverket
Hageby, er etter vår mening, mer enn hva en kan regne med, med tanke på sen opparbeidelse
av deler av "friarealet" som var forespeilet for familiene/barna her.
Ettersom vi bor slik til at vi lett ser aktiviteten i F1, og har barn på 3 år og 6 år som er mye
utendørs, ser vi at barna ikke skiller på nåværende "friområde" og snuplass. Trafikken i
området er stadig økende, og med en snuplass midt i et bo- område med svært mange småbarn
og en barnehage med 90 barn, virker det urimelig at kommunen mener "midlertidig" bør ha en
grense over fire år. Vi er og redde for at det i realiteten ikke er en øvrig grense, men at
snuplassen tenkes permanent her.
Når man flyttet hit var det på bakgrunn av muligheten for friere og tryggere lek for barna, enn
hva som gjaldt i Oslo, et sted som svært mange i liknende situasjon kommer fra. Det var den
type kvaliteter man søkte. Så langt har ikke Nittedal kommune levert i forhold til det, og vi er
redd det skjer en ulykke på denne plassen om man ikke forholder seg til de opprinnelige
planene med friområde for barna, som innebærer at det er tilrettelagt for nettopp det.
Andre problemer med snuplass her: (urimelige begrensninger av barnas friområde er nevnt).
-Det støver og støyer veldig fra trafikk på snuplassen
- Den benyttes av mange andre enn buss i rute- det tjener som parkeringsplass og møteplass,
hente- og leveringmøtepunkt m.m.Noen ganger står buss på tomgang og venter, noe som
høres svært godt.
- Barn har alt for lett tilgang til plassen og ut i et usikret område/kryss der det er stor trafikksvært ofte med bilister som ikke overholder fartsgrense.
- Utgiftene/løsninger, som innebærer at man imøtekommer naboers interesser, bør være
marginale, særlig med tanke på hva området i utgangspunktet skulle benyttes til. (Man kan få
både skjerming fra mye trafikk, trygt lekeområde, en grønn "oase"/skille- som ikke bør
innebære store kostnader for kommunen).
-det fremgår, slik vi leser brevet, ingen gode begrunnelser for hvorfor midlertidighet må
innebære "venting" utover fire år- det er etter vårt syn svært "umoderne" å la trafikale hensyn
gå på bekostning av ovenfornevnte innvendinger uten å ha særdeles god grunn til det.
Foreligger det, bør det i så fall formidles til de berørte som venter på at F1 skal bli til det som
opprinnelig var forespeilet.
Mvh

Kjetil Asprusten og Heidi Selnes Aune i Georg Frølichs Vei 24, 1482 Nittedal

