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MASTERPLAN OSLO LUFTHAVN 2012

Hovedutvalg for overordnet planlegging i Ullensaker kommune behandlet i møte den 20.4.2012
sak nr. 108/12vedrørende OSL anbefaling i «Masterplanfor Oslo lufthavn 2012» om
lokalisering av en 3. rullebane ved Oslo lufthavn Gardermoen. Utvalget fattet da enstemmig slikt
vedtak:

OSL lafram sine anbefalinger i referansegruppens siste møte den 19. april 2012 om
plassering av enfremtidig tredje rullebane. Konklusjonen var at OSL anbefaler at
alternativ øst legges til grunnfor videreprosess iforbindelse med tredje rullebane. Dette
innebærer at en ny rullebane i sin helhet vil ligge i Ullensaker kommune.

Dette er en konklusjon Ullensaker kommune er stekt imot. Det erflere momenter som
taler imot en slik plassering.

Først ogfremst må OSL legge opp til en mest mulig effektiv drift og utnyttelse av
dagens to rullebaner. Det vises i denforbindelse tilflyplasser av sammenlignbar
størrelse som ivaretar dettepå en god måte.
Støyproblematikken ved en tredje rullebane vilfå konsekvenserfor store deler av
Ullensaker og Eidsvoll. Det er store bosettingsområder som Sand, Råholt,
Mogreina etc. som vil bli berørt i motsetning til om man legger en tredje rullebane
vestfor dagens eksisterende baner.
Det vises også til historikken med etableringen av dagensflyplass og den
konsekvens dettefikk for de som boddepå Gardermoen. Dette var enprosess som
skapte store utfordringer og det kan skje med de som blir berørt av en østlig
plassering av ny rullebane.

Kopi av saksutskrift følger vedlagt.

Ved en inkurie er ikke dette vedtaket oversendt tidligere, noe vi beklager.
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Kommunen vil for øvrig komme tilbake til saken i forbindelse med høringssvar til «Masterplan
OSL 2012 —2050, plan for langsiktig utvikling iperioden 2012 —2015» som nå er sendt ut på
høring.

Med hilsen

Elisaban
Enhetsleder plan og n ing

Bjørn Hagen
Spesialkonsulent

Kopi til:
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
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